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CONVENCÃO COLETIVA DE TRABALH,O
convenção coretiva de Trabarho que fazem entre si, o stNcopAR - stNDtcATo DO COMÉRCIO VAREJTSTA

ia neeiÃo DE sÃo JosÉ oo nrc pARDo, inscrito no cNPJ/MF 67.156.356/0001-90, Registro Sindical ne

46010.002 408/g2,estabelecido a Rua curupait i ,  88 - Centro , CEP 13720-000, na cidade de são Jose do

Rio Pardo,  Estado de são Paulo,  representado por  seu Pres idente,  sr '  lzoNEL APARECIDO TOZINI '

bras i re i ro ,  casado,  por tador  do cpF ne 631,537.00g-00,  ass is t ido por  sua advogada,  Dra DANIELA CASSIA

DE ROQUE TOZINI - OAB/SP 252.0gI, brasi leira, solteira, portador do cPF ns 31-2'398'408-70' e o

stNDtcATo Dos coNDUToREs DE vEícuLos RoDovtARtos DE MococA E REGtÃo, inscrito no

cNpJ/MF 54.140.660/0001-05, Registro sindical ns 24440.o2g47tlgo, 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

presidente, sr. NELSON RIBEIRO DA SILVA, brasi leiro, casado, portador do cPF np 7t8',445'898-20' RG

7.g59.g66 ssp/sp,  ass is t ido por  seu advogado,  Dr .  JosÉ NEWTON APOLTNARTO -  OAB/SP 330.131,  tem

entre s i ,  justo e acordado,  consoante del iberações de suas Assemble ias Gera is  e na forma de suas

disposições estatutár ias,  considerando as par tes estarem por  essa forma contr ibu indo de manei ra

efet iva,  não só para boa paz para a ef ic iênc ia maior  do t rabalho,  in teresse comum e bem estar  do

representante profissionar e Econômico , REI1LVEM se compor conforme lhes faculta a lei - ct-T, art igo

611, S 1e, para estabelecerem, sob o "nomem juris" de CONVENçÃO COLETTVA DE TRABALHO' as

normas comuns e genér icas,  nos l imi tes de suas representações e da base ter r i tor ia l  do SINCOPAR'  ou

seja:  Munic íp ios de Mococa,  são José do Rio Pardo,  casa Branca,  l tob i ,  Tapi rat iba '  Div ino lândia '  caconde

e São Sebast ião da Grama,  mediante as c láusulas e condições seguintes:

CLÁUSIJLA 7" - VIGÊNCIA:

o presente inst runrento terá v igência de L7 (doze)  meses,  com iníc io  em 01 de

Maio de 2o2o,como Data Base,  f icando revogadas todas as c láusulas das normas colet ivas anter iores '  à

exceção do Adit ivo que trata da estabil idade provisória em caso de retorno de férias, devidamente

firmado em 3Llo3lzozo.Estaberecem como término da vigência em 30 de Abrir de 2021' quando novas

negociações deverão ocorrer, na forma do que dispõe o Art igo 6L6, Parágrafo 3e da cLT' Sendo que à

exceção das cráusuras de natureza econômicas,  as demais serão mant idas em v igor  até a ce lebrr t t l  o

nova norma colet iva que venha a subst i tu i r  a  presente '

CLÁUSULA 29- DO REPIS E DO, HSOS SALARIAISI

2.1 - DO REGIME ESPECIAL DE PISO SALARIAL - KE.PI):

o b j e t i v a n d o d a r t r a t a m e n t o d i f e r e n c i a d o e f a v o r e c i r J . o a o s
microempreendedores individuais (MEl's), as microempresas (ME',s) e empresa:-1t..p^t^11::j: 

l"n'
- r - . -  - o  4 1 r t ^ c  ^ , , ^  i n c r i t r r i r r  n  S I N / l P l  F S  N A C I O N I A L  e  L e i

(Epp.s) ,  ass im def in idas na Lei  comprementar  ne tz3 l06,  que inst i tu iu  o SIMPLES NAcloNlAL e Lei

complementar ne tzglzoog,f ica insti tuído o REGTME ESPECIAL DE Plso SALARIAL - REPls, que setçerá

pelas normas a segui r  estabelec idas:

PARAGRAFO 1s -  considera-se microempreendedor  ind iv idual ,  para os efe i tos

desta cráusura,  a  pessoa jur íd ica que em cada ano-carendár io  auf i ra  recei ta  bruta ( fa turamento)  igual  ou

inferior a RS 81,OOO,0O (oitenta e um mil reais) '  
4

PARAGRAF O 2e -  Considera-se microempresa,  para os efe i tos desta c láusula,  a

pessoa jur íd ica que em cada ano-carendár io  auf i ra  recei ta  bruta ( fa turamento)  igual  ou in í 'er ior  a  R$

r'-., 2
L}
IW
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360.000,00 ( t rezentos e sessenta mi l  rea is) ,  enquanto que a empresa de pequeno por te é aquela com

faturamento super ior  a  RS 360.000,00 ( t rezentos e sessenta mi l  rea is)  e  igual  ou in fer ior  a  R$

4.800.000,00 (quatro mi lhões e o i tocentos mi l  rea is) .

PARAGRAFO 3e -  Para ader i rem ao REPIS,  as empresas enquadradas na forma do

caput  e parágrafo 1e desta c láusula deverão requerer  a expedição de CERTIFICADO DE ADESÃO AO REPIS,

at ravés do encaminhamento de so l ic i tação,  por  meio e let rôn ico ou entregue na sede das ent idades

sindica is  econômica e prof iss ional ,  contendo as seguintes in formações:

a)  razão soc ia l ;  CNPJ;  Capi ta l  Socia l  reg is t rado na JUCESP, exceto as MEI 's ,  que

deverá apresentar  seu Contrato de Regis t ro junto ao Por ta l  SEBRAE; Codigo Nacional  de At iv idades

Econômicas -  CNAE; endereço completo;  ident i f icação do sóc io da empresa e do contabi l is ta

responsável;

b)  dec laração de que a recei ta  aufer ida no ano-calendár io  v igente ou

proporc ional  ao mês da declaração permi te enquadrar  a empresa como MIcRoEMPREENIDEDOR

tNDtv tDUAL (MEt )  ou  MtcRoEMPRESA (ME)ou  EMpRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) ,  no  Reg ime  Espec ia l

de Piso Salarial - REPIS 2020/2021';

c)  compromisso e comprovação do cumpr imento in tegra l  da presente

Convenção Coletiva de Trabalho;

d)  as empresas poderão,  durante a v igência da presente Convenção Colet iva de

Trabalho,  ader i r  ou renovar  o REPIS'

PARAGRAFO 4e - Em atos homologatórios de rescisão de contrato de ttrabalho,

deverão ser  apresentados os Cer t i f icados do REPIS,  quer  pelo Sindicato Prof iss ional ,  quer  pela Just iça

Federa l  do Trabalho,  para comprovação do enquadramento sa lar ia l  no REPIS.

PARAGRAFO 5e -  A fa ls idade de declaração,  uma vez constatada,  ocasionará lo

desenquadramento da empresa do REPIS,  sendo imputada à empresa requerente o pagamento d je

d i ferenças sa lar ia is  ex is tentes,  bem como as demais cominações legais .  F ica a inda est ipu lada uma mul ta

no va lor  de RS 20O,oO (duzentos reais)  para as empresas MEl ,  ME e EPP e o va lor  de RS 300,00 ( t r .ezentos

reais)  para as demais empresas.  Refer ida mul ta  deverá ser  paga na sede do Sindicato Prof iss ional ,

mediante rec ibo de pagamento devidamente ass inado pelos pres identes das Ent idades Sindica is

Acordantes, sendo que o valor total será dividido entre os respectivos Sindicatos representativos das

categorias profissional e econômica.
i

PARAGRAFO 6e -  Atendidos todos os requis i tos,  as empresas recebeiãq da

ent idade s ind ica l  pat ronal ,  com val idade co inc idente com a presente norma colet iva,  cer t i l l icado\de-

enquadramento no regime especia l  de p iso sa lar ia l  -  cERTlFlcADo DE ADESÃo Ao REPls,  que lhes) /

facultará, a part ir de ot/os/2020 até 3o/o412o21, a prática de pisos salariais com valores diferenciados

f f i d ú'  ,V,

daqueles prev is tos no i tem 2,2 desta c láusula,  conforme o caso,  a  saber :
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Motorista de Treminhão / Rodotrem / Bitrem
Motorista de Carreta
Operadores de Máquinas
Motorista Geral.
Operador  de  Empi lhade i ra
Ajudante
Motocicl ista Entregador
Motorista Iniciante

Rs 2. L83,00
Rs 2.002,00
Rs 2.002,00
R$ L .799,O0
Rs L.799,00
Rs L.235,00
Rs 1,.282,00
RS 1.460,00

PARÁGRAFOTe -  As empresas que protocolarem o formulár io  a que se refere o
parágrafo 2e desta cláusula poderão praticar os valores do REPIS 2O2O/202L a part ir da data do
protocolo,  f icando suje i tas ao defer imento do p le i to .  Em caso de indefer imento,  deverão adotar  os
valores previstos no item 2,2 desta Clausula, com aplicação retroativa a01,/05/2020.

2.2. DOS PISOS SALARIAIS:
Para as Empresas não enquadradas no REPIS,  f icam estabelec idos os seguintes

pisos sa lar ia is  a v igorar  a par t i r  de 0t /O5/2020,  desde que cumpr ida in tegra lmente a jornada de t rabalho
legal, observando o contigo no Art. 2e,3e e 4e da Lei 12.790/2QI3:

ITERIOS PARA CONTRAT
Somente poderá ser contratado "Motorista lnicianfe" quando obedecidas as

seguintes condições:

1. A CNH do possível contratado seja categoria "C";

2.  Que o mesmo não tenha exerc ido anter iormente na Empresa in teressada na contrataçêo,  ou em
qualquer  out ra,  a  função Motor ís ta Gera l .

3 .  Que o (s)veícu lo (s)  em que i rá  laborar  não u l t rapasse peso máximo de 4.500 qui los;

4.  Que opere no t rabalho de co leta ou entrega no per ímetro urbano.

PARÁGRAFO Le:  Somente será considerado motor is ta de t reminhão /  rodotrem
/ b i t rem e com di re i to  ao p iso sa lar ia l  ac ima:

1.  Aquele que t rabalhar  exc lus ivamente com este t ipo de veícu lo;
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2.  O Motor is ta de Carreta que d i r ig i r  esporadicamente t reminhão /  rodotrem /  b i t rem, não será
enquadrado nesta categor ia ,  mas receberá uma d i ferença proporc ional  ao tempo que t rabalhou
nestes veículos;

2.4. pAS ptSPOStCÕES GERATS:
Considerando a pandemia decorrente do coronavi rus -  COV|D19,  nos sa lár ios

normat ivos consignados na presente Cláusula,  de ixaram de ser  ap l icados percentuais  em re lação aos
índices in f lac ionár ios acumulados no per íodo de 01 de Maio de 2019 a 30 de Abr i l  de 2OZO, contudo
inexis tem quaisquer  resíduos sa lar ia is .

CLAUSULA 30 - RENUSTE SALARIAL:
Para os t rabalhadores que já  percebam acima dos p isos ora acordados,

considerando a pandemia decorrente do coronavi rus -  COVlD19,  as empresas da base ter r i tor ia l  do
SINCOPAR manterão ina l terada e deixarão de conceder  rea iustes sa lar ia is .

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As empresas que concederam adiantamentos e/ou
antec ipações sa lar ia is ,  poderão efetuar  as compensações,  respei tando o índ ice e os sa lár ios acordados.

CLÁUSULA 4o - REFEIC;ÕE' E PERNC.ITEi:
As d iár ias terão seus va lores a par t i r  de 01 de Maio de2020 f ixados em:

A. ALMOÇO: RS 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) - será pago ao motorista e a cada
ajudante,  que em horár io  de a lmoço,  est iver  em serv iços externos ao domicí l io  da empresa.

B. JANTAR: RS 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) - será pago ao motorista e a cada
ajudante que em horár io  de jantar ,  est iver  em serv iços externos ao domicí l io  da empresa,  

. . .1
C.  PERNOITE:  RS 24,00 (v in te e quatro rea is)  -  este va lor  que já  inc lu i  o  café da manhã,  será pago a!

motorista e a cada ajudante, quando em viagens a serviço da empresa, que em razãqir i le sub
natureza e l imi tação,  impl ique em retorno no d ia poster ior .  

, . '  í
D.  CAFÉ DA MANHÃ: RS 8,00 (o i to  rea is)  -  este va lor  será pago ao motor is ta e a cada a judanÇà,  quando

em v iagens a serv iço da empresa,  que em razão de sua natureza e l imi tação,  impl ique erh in íc io  da
v iagem antes das 5:00 horas da manhã.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os t rabalhadores que chegarem a empres
20:00 horas farão jus ao recebimento da verba do jantar .

após  as

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os pagamentos das verbas acima serão efetuadòbr*r,
t í tu lo  de reembolso,  mediante a ass inatura de rec ibo com os refer idos va lores,  sendo facul ta t ivo as /

empresas a concessão de reembolso at ravés de Vale-Refe ição,  ou quando não acei tos pelo comérc io,
at ravés de antec ipação em dinhei ro.

ctÁUsuta s" - tueeocn1Ão corcnvn:
Na v igência da presente Convenção Colet iva de Trabalho,  aspar tes assegura

$\
m v'X,
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um canal de negociação, caso ocorra fato novo ou acontecimento imprevisto que modif ique
substancia lmente a re lação de t rabalho.

1LÁUSULA 6o - PAGAMENT7 Dos sALÁRIos:
Os pagamentos dos sa lár ios deverão ser  efetuados até o quinto d ia út i l  do mês

seguinte.

CLÁIJSIJLA 7A - NTERVALO PARA PAGAMENTO:
Sempre que os salários forem pagos através de bancos, esta assegurará aos

t rabalhadores um interva lo remunerado,  a cr i tér io  da empresa,  de ta l  modo que não pre jud ique o
andamento do serv iço,  para que o mesmo receba seu ganho,  sendo que esse in terva lo não
corresponderá a aquele dest inado ao descanso e refe ição.

_ DESCONTOS
os descontos sa lar ia is ,  em caso de mul tas de t râns i to ,  fur to ,  roubo,  quebra de

veícu lo e avar ia  de carga,  só serão admi t idos se resul tar  conf igurada a cu lpa ou dolo do empregado,
sendo que as despesas com obtenção dos bolet ins de ocorrência serão supor tadas pela empresa.

PARÁGRAFo Úrutco:  Em caso de d ispensa do empregado,  será efetuado o
desconto em seus direitos.

CLÁUS'JLA Y - ABONO APOSENTADORIA:
As empresas pagarão ao empregado que se aposentar ,  um abono de duas vezes

a sua remuneração contratual ,  desde que o mesmo tenha c inco anos de t rabalho consecut ivos na
mesma empresa.

remuneração contratual ,  desde que o mesmo tenha c inco anos de t rabalho consecut ivos, f ra  mesmd
empresa.

Parágrafo Segundo:  Em caso de aposentador ia  por  inval idez co
Prev idência soc ia l ,  cu jo afastamento fo i  mot ivado por  ac idente de t rabalho,  este abono
vezes a sua remuneração contratual ,  independente do tempo de serv iço.

ced ida  pe la
rá de t rês

CLAUSULA 70" - HORAS EXTRAS:
As empresas remunerarão as horas ext ras com um acrésc imo de50% (c inquenta

por  cento)  sobre o va lor  da hora normal ,  a té o l imi te  de 50 (c inquenta)  horas ext ras mensais ,  e  as que
excederem esse l imi te ,  serão remuneradas com o acrésc imo de75% (setenta e c inco por  cento)sobre o
valor  da hora normal .

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As horas ext ras in tegrarão,  quando habi tua is ,  â  ̂  ,
remuneração dos empregados para efeito do D.S.R., Férias, L/3 Constitucional, 1"3o Salário, Aviso Previt1f(
INSS, FGTS e verbas rescisórias.

'y ,
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PARÁGRAFO sEGUNDo: As empresas que já  remuneram as horas ext ras em
percentuais superiores, ou através de outros critérios da compensação a esse título, f ica ressalvado o
di re i to  de manter  ina l terado esse procedimento.

PARÁGRAFO TERCEIRo:  O D.S.R.  t rabalhado será remunerado com acrésc imo de
1"00% (cem por cento), desde que não haja folga compensatória.

PARÁGRAFO QUARTO: Tendo em v is ta as pecul iar idades c i rcunstancia is
ex is tentes no t ranspor te,  que acarretam a ext rapolação da jornada de t rabalho nem sempre tá  possíve l
ser  def in ida pelo empregador ,  a  categor ia  econômica e prof iss ional  s ignatár ias desse inst rumento
reconhecem que o l imi te  de horas ext ras no segmento,  para os motor is tas e t r ipu lação,  pode s;er  de ate
04 horas diárias, nos termos do art igo 235-C da CLT.

ctÁusum no - rÉnas:
As Fér ias,  observando-se o d isposto no Ar t igo 135 da CLT,  só poderão ter  in íc io

em dias úte is ,  que não antecedam sábados,  domingos e fer iados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:Ao empregado que não t iver  nenhuma fa l ta  in just i f icada
ao longo do período aquisit ivo de férias, será atr ibuída uma grati f icação correspondente a mais 05
(c inco)  d ias de descanso,  que poderá,  a  cr i tér io  da empresa,  ser  rever t ido em pecúnia,  que será paga na
mesma opor tunidade da concessão das fér ias.

PARAGRAFO SEGUNDO: O empregado quando do retorno das Fér ias gozaoas,
terá estabi l idade prov isór ia  de emprego e sa lár io  por  30 ( t r in ta)  d ias,  desde que não conf l i tante com o
Adit ivo f irmado em 31,/03/2020 em razão das condições excepcionais a que se refere a pandemia
decorrente do coronavirus - COV|D19,

..-,\
CLATJSTJLA 72O - ADICIONAL NOTIJRNO: \
O pagamento do adic ional  noturno será no impor te de 20% (v in te.  por  cer f r to ;

sobre a remuneração contratual ,  sempre que o t rabalho for  executado entre as22:OO horas de umld ia
até as 5:00 horas do d ia seguinte.  , , '  j

CLÁTJSIJLA 73O - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE:
As at iv idades desenvolv idas em condicões insalubres serão

observância aos adic ionais  seguintes:

20% (v in te por  cento)  sobre o sa lár io  mín imo,  quando em grau médio.

40% (quarenta por  cento)  sobre o sa lár io  mín imo,  quando em grau máximo.

sü'ff

u nerad as
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será devido o adic ional  de per icu los idade de 30% ( t r in ta
contratual ,  a  todo empregado que desenvolver  at iv idade em ra io de r isco de
inflamáveis ou corrosivos.

por  cento)  do sa lár io
produtos explosivos,

CLÁUSULA 75O - PRÊMIO POR TEMPO DE,SERVICO:
o Prêmio por  Tempo de serv iço (p.T.s . ) ,  a  que faz jus todo empregado com dois

ou mais anos de serv iços consecut ivos prestados ao mesmo empregador ,  será de 5% (c inco por  cento)
mensal ,  ca lcu lado sobre o sa lár io  base do empregado.

PARÁGRAFO ÚwtCO: O PTS não tem natureza sa lar ia l  para f ins de equiparação,
sendo devido a par t i r  do mês seguinte aquele que o empregado completar  02 (dois)  anos de serv iÇos na
mesma empresa,  não sendo devido cumulat ivamente.

As empresas f icam obr igadas a manter  contro le  de horár io  para seus
empregados, na forma da lei.

PARÁGRAFO ÚNICO: A ass inatura do empregado é ind ispensável  em se t ra tando
de f ichas de controle interno/externo, ressalvados outros critérios adotados na empresa.

TRABALHO
A prorrogação e compensação da duração d iár ia  do t rabalho,

preceitos legais, f ica autorizada, atendidas as seguintes regras:
obedecidos os

Não estarão su je i tas a acrésc imos sa lar ia is ,  as horas acresc ioas em um ou outro d ia ,
excedido o horár io  contratual  da semana.

b)  As horas t rabalhadas excedentes deste horár ío,  f icarão su je i to  aos adic ionais  p istos
convenção.

c)  As regras constantes nesta c láusula serão apl icáveis  no caso do menor ,  ao t rabal
d iurno,  is to  é,  a tó as 22:00 horas.

' " ì

que sf ja

I
nesta

em horár io

aLÁU,ULA 18" - AUxíLIo FUNERAL:
No caso de ocorrência de óbi to  do empregado,  a empresa pagará aos

dependentes a t í tu lo  de Auxí l io  Funera l  e  a época do óbi to :

a)  03 ( t rês)  sa lár ios nominat ivos,  quando o mesmo for  ocasionado por  ac identes de t rabalho,  sem
carência de tempo de serv iço.

02 (dois)  salár ios nominat ivos,  quando mesmo for ocasionado por outras causa, desde or.  of f r
empregado falecido tenha no mínimo 24 (v inte e quatro) meses de trabalho na mesma .rpr.ru.  U'U

Y ,M.
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Será assegurada ao
estabi l idade prev is ta na Lei  ne 4375/64.

empregado em idade de prestação do serv iço mi l i tar ,

Será assegurada ao empregado ac identrdo noìrba i l idade prev is ta noArtigo 118 da LeiB.2L3/1,991..

DO AFASTADO PEL

As empresas assegurarão aos empregado,  qra ar t i * *m,  comprovadamente,  a02 (dois)  anos da aquis ição do d i re i to  a aposentador ia  e que tenha prestado 0g (o i to)  anos de serv iços àmesma empregadora '  o  emprego ou sa lár io  durante o per íodo que fa l tar  para aposentar-se,excetuando-se os casos de demissões por  justa causa,  da ext inção do estabelec imento ou mot ivo deforça maior comprovado, desde que por elas avisados.

Ao empregado que retornar de gozo de auxírio d""rçr, *rá .r*g,rrado empregoou salár io ,  por  60 {sessenta)  d ias após a a l ta  médica.

Sindicato da Categoria profissional ora acordante.

PARÁGRAFO Úrutco: As rescisões de contrato de trabarho dos
*:T^-li::-p_:1"*r 

Convenção, sem prejuízo do item anterior, serão homorogadas se ados documentos previstos na Instrução Normativa ne 002, de r2de Março de tgg2..

A presente clausura foi extraída dos autos do processo u,.n nuL.
Processual perante o Tribunal Regional do Trabalho da i.5s Região, nos autos oo pro."rroï

ação Pré

0005400-
89.2019.5 '15.0000,  em cuja composição resur tou na seguinte redação:

considerando o efeito erga omnes da negociação coretiva, de ror^Áproporc ional ,  equânime,  justa e legal  (Ar t .513,  a l ínea "e" ,  da cLT)  ent re todos os in tegra ' tes dacategor ia '  de forma que os t rabalhadores não associados também contr ibuam para a d inâmii ca  danegociação coletiva, mediante a cota estabelecida no instrumento coletivo negociado.

considerando a necessidade de se manter  o custe io da at iv idade s ind ica l  porpar te da categor ia  prof iss ional  (cF,  ar t .  Be,  l l l ,  lV e V,  c /c  Ar t .6L1- ,  da cLT) ,  isso porque a capacidad ê n, 'econômica da ent idade s ind ica l  prof iss ional  pode in f lu i r  d i re tamente no poder  da ação s ind ica l ;  
-S1

r t l
vl

considerando que nas se is  opor tunidades em que o regis lador  rec ' r re  à
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expressão autor ização prév ia e expressa a que se refere a Lei  13.467/2Ot7,em nenhuma delas se apura
a expressão individual (Art igos 578, 579,582, 583, 602, 611,-8, XXVI, da CLT), posto que, se assim o
desejasse,  o  ter ia  fe i to ,  não sem fer i r ,  mais  uma vez,  os pr incíp ios fundantes da Const i tu ição Federa l .

Considerando que a assemble ia gera l  do s ind icato é o local  e  o momento
adequados para que os ind iv íduos in tegrantes da categor ia ,  seguindo os va lores supremos de nossa
Const i tu ição,  com l iberdade,  igualdade e segurança,  mani festem suas opin iões e,  em harmonia socía l ,
realizem a concertação e a solução pacíf ica dos eventuais confl i tos de interesses existentes no seio da
categor ia ,  em tudo no que d iz  respei to  ao exercíc io  da l iberdade e autonomia s ind ica l ,  a í  inc lu ídos a
forma de organização e de admin is t ração sóc io-econômico- f inancei ra do s ind icato;

Considerando que a contr ibu ição est ipu lada em inst rumento co let ivo de
trabalho deve ser  aprovada em assemble ia legí t ima,  representat iva,  democrát ica e regularmente
convocada,  assegurada a ampla par t ic ipação de todos os in tegrantes da categor ia ,  associados c lu  não ao
sindicato,  f ixada em valor  razoável  e  assegurar  aos não f i l iados o d i re i to  de oposição ao desconto;

Considerando que o resul tado da negociação abrange a todos os representados,
f i l iados e não f i l iados ao s indícato,  const i tu indo medida de just iça que os abrangidos pelo resul tado da
negociação possam dar  a sua cota par te pelo esforço co let ivo de est ipu lação de melhores e de novas
condições de t rabalho,  independentemente da f i l iação à ent idade s ind ica l .

Considerando que o Ar t igo 462,  da CLT,  precei tua que o desconto sobre o sa lár io
do t rabalhador  é permi t ido quando prev iamente estabelec ido em inst rumento normat ivo (acorao oì
convenção coletiva de trabalho); 

l '  I

considerando que o desconto em fo lha de contr ibu ição devida
também é regulado pelo art igo 545 da CLT, cuja redação estabelece o requisito "
autorizados".

t
í

s ind icator

i damen te

Considerando a inda o Enunciado 38,  da ANAMATRA, aprovado na 2a
Dire i to  Mater ia l  e  Processual  do Trabalho,  rea l izada nos d ias 09 e 10 de Outubro de 2017,
s ignatár ias do presente inst rumento normat ivo se a justam no sent ido de que:

a)  As empresas descontarão de seus empregados e no prazo de v igência da
presente norma colet iva,  a  Contr ibu ição aprovada em Assemble ia Gera l  da Categor ia  rea l izada nos d ias
03,  04 e 05 de Março de2020,  conforme Edi ta l  publ icado no Jornal  Agora,  página A-10,  Edição do d ia
27 /02/2020, a qual deliberou pela f ixação da Contribuição Negocial no percentual de 2% (doispor cento)
mensal  do sa lár io  base de cada t rabalhador  representado pelo Sindicato Acordante,  associados ou não
ao Sindicato Prof iss ional ,  f icando ressalvado a qualquer  tempo o d i re i to  a oposição por  par te do
t rabalhador ,  o  qual  deverá mani festar  perante s ind icato prof iss ional .

b) A empresa efetuara o recolhimento desses valores em favor do Siindicato
prof iss ional  Acordante até o 15s d ia do mês subsequente ao do efet ivo desconto,  em guias própr ias a
serem fornecidas pelo própr io  Sindicato prof iss ional .

a d a  d e

1.0
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c)  5erá cobrado mul ta  de2% (dois  por  cento)  sobre o va lor  da guia,  no caso
de at raso no recolh imento.

d)  F ica vedado à Empresa a real ização de quaisquer  mani festaçoes,  a tos,
campanhas ou condutas s imi lares no sent ido de incent ivar  ou inst igar  os t rabalhadores não f i l iados ao
Sindicato a exercerem o seu direito de oposição por escrito.

e)  F ica vedado ao Sindicato e seus d i r igentes a real ização de quaisquer
mani festações,  a tos ou condutas s imi lares no sent ido de constranger  os t rabalhadores não f l l iados ao
sindicato Profissional a exercerem seu direito de oposição por escrito.

f )  A contr ibu ição f ixada nesta c láusula é resul tado da concordância prév ia e
expressa da categor ia  em contr ibu i r  com a ent idade de c lasse,  mani festada em assemble ia gera l
ext raord inár ia ,  dev idamente convocada e com ampla publ íc idade.

g) O Sindicato profissional será l i t isconsorte necessário, nos termos do Art.
6tI-A, $ 5e, da CLT, em ações que contenham qualquer pedido referente a esta contribuição e se
responsabi l izará pelos danos em caso de procedência;

CLÁUSULA 25d - MENSALIDADES SINDICAIS:
Desde que observado os termos do Art igo 545 da CLT, as empresas descontarão

c[ÁUsUrA 26" - coNTRIBU|cÃo sINDICAL PATRoNAL
Art. 578 da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho:
Os integrantes das categorias econômicas do comércio varejista, as i adas  ou

não, deverão recolher ao sindicato representativo da respectiva categoria econômica, a Co ibu ição
Sindica l  Patronal ,  nos va lores máximos,  conforme a tabela em v igor ,  ou outra que v ier  a  ser  inst ì

PARÁGRAFO PRIMEIRO- O recolh imento deverá ser  fe i to  até o d ia 3 l  de janei ro
de2O2l ,  em estabelec imento bancár io  e lo tér icas,  em impresso própr io ,  que será fornecido à empresa
pela ent idade s ind ica l  correspondente.

PARÁGRAFO SEGUNDO- ocorrendo atraso no pagamento, serão cobrados:
mul ta  de 2% e juros de mora de !% ao mês.

PATRONAL:
Os integrantes da categoria econômica do comércio varej ista, associadas ou não,

deverão recolher  ao s ind icato representat ivo da respect iva categor ia  econômica,  uma Contr ibu ição

f f i  
I L W
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Assistencial/Negocial e uma Confederativa, ou outra que venha a ser insti tuída, até o valor máximo,
conforme a seguinte tabela:

PARÁGRAFO pRtMEtRO: Contribuição Assistencial/Negocial:

M  ICROEMPREENDEDOR IN  D IV IDUAL
MICROEMPRESAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
DEMAIS EMPRESAS
FEIRANTES E VENDEDORES AMBULANTES

PARÁGRAFO SEGUNDO - Contribuição Confederativa:

M ICROEMPREENDEDOR INDIV IDUAL
MICROEMPRESAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
DEMAIS EMPRESAS
FEIRANTES E VENDEDORËS AMBULANTES

PARÁGRAFO TERcEtRO: Fica esclarecido:

Rs 1.04,00
RS 198,00
R$ 416,00
R5 780,00
Rs L04,00

R5 104,00
Rs :198,00
R$ 41"6,00
R$ 8L0,00
Rs 1"04,00

a)  MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL:  empresas que possuam faturamento
igual  ou in fer ior  a  RS 81.000,00 (o i tenta e um mi l  rea is) .

b)  MICROEMPRESAS: empresas que possuam faturamento anual
inferior a RS 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

c)  EMPRESAS DE PEeUENO pORTE:
superior a R5 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) até
oitocentos mil reais).

empresas com fatur
RS 4.800.000,00 (qua o mi lhões e

PARAGRAFO QUARTO- O recolhimento das contribuicões deverá r efetuado
no segundo semestre de2020,  de uma só vez,  em guia fornecida pelo s ind icato patronal ,  na ta  que  o
mesmo determinar .

PARAGRAFO qUINTO- O recolhimento das Contribuições Assistencial/ l \egocial
e Confederativa Patronal efetuado fora do prazo mencionado no parágrafo 4e,será acrescido da multa
d e 2 %  ( d o i s p o r c e n t o )  n o s 3 0 ( t r i n t a )  p r i m e i r o s d i a s , m a i s  I % ( u m p o r c e n t o )  p o r m ê s s u b s e q u e n t e d e
atraso,  a lém de juros de mora de t% (um por  cento)  ao mês.

PARÁGRAFO sEXTo- considerando a promulgação da Lei 13.467/zo1l7, que
trouxe a par t i r  de Novembro/2Qt7 as a l terações re la t ivas a leg is lação t rabalh is ta,  as par tes acordantes
f i rmam o compromisso de manterem negociação no que tange a eventuais  a l terações nas cobranças das
contr ibu ições,  podendo f i rmar  um adi tamento a presente Convenção Colet iva de Trabalho,  QU€.a17
regulamentará a nova realidade de contribuições frente a alteração legislat iva ,ün

(Õ' 72w
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CLÁUSULA 28O - CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO:
Os contratos ind iv iduais  de t rabalho não poderão contrar iar  a  presente

Convenção Colet iva de Trabalho.

CLAUSULA 29d - UNIFORME:
A empresa que exigir uniforme deverá fornecê-lo de forma gratuita, exigindo seu

uso d iár io ,  bem como sua conservação e boa aparência.

PARÁGRAFO ÚtrttCO: Por ocasião do fornecimento de novos uniformes, o
func ionár io  deverá proceder  a devolução dos uni formes usados,  e  quando do desl igamento ou resc isão
de contrato de t rabalho,  deverá o func ionár io  devolver  todos os uni formes em seu poder ,  sob pena de
serem descontados em seus direitos.

CLATJSTJLA 3OA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA:
O contrato de exper iênc ia terá prazo máximo de 60 (sessenta)  d ias,  inc lu ída sua

eventual prorrogação.

CLÁUSIJ LA 3T - TRABALHADOR ESTUDANTE :
O empregado estudante em estabelec imento de ensino of ic ia l ,  autor izado e

reconhecido pelo poder  competente,  terá abonada a fa l ta  ao serv iço,  para prestação de exames
escolares,  desde que av ise seu empregador ,  no mín imo,72 (setenta)  e  duas horas antes,  su je i tando-se
a comprovação posterior.

CLÁUSULA 32o - ATE'TAD? MÉDIco:
Serão reconhecidos as declarações e/ou atestados médicos e/

f i rmados por  prof iss ionais  habi l i tados junto ao s ind icato representat ivo da cat
mencionado o objeto do atendimento (ClD -  Código In ternacional  de Doenças) ,  e
mantenha convenio com o órgão of ic ia l  competente da Prev idência Socia l .  Serão reco
as declarações e/ou atestados médicos e/ou odontológicos dos órgãos de saúde fed
munic ipa l ,  prevalecendo sempre,  à  ordem de pr ior idade prev is ta no 5 1e do Ar t .  75
3.048/1999.

CLÁIJSTJLA 3gO - AVISO AO EMPREGADOR:
Todo empregado afastado pelo INSS por  ac idente de t rabalho ou por  doença,

f ica na obr igação de manter  a empresa in formada,  por  escr i to ,  sobre o andamento de seu t ra tamento e
o possível retorno, propiciando condições da empresa programar seu retorno.

cLÁusuLA g4o - ctPA: fu'
Ao empregado eleito para o cargo de direção de CIPA, f ica vedada . Oirp"nra$10

arb i t rár ia  ou sem justa causa,  na forma do Ar t igo 10o,  Inc iso l l  das Disposições Transi tór ias da '
Constituição Federal. 

\y
í^t 

13 M',.
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cteusutA 35" _ AVlso DE DISPENSA:
A comunicação ou pedido de dispensa far-se-á por escrito e contra recibo.

Ao empregado demit ido por  justa causa,  dar-se-á por  escr i to  a c iênc ia de suadispensa, mencionando-se os motívos determinantesda rescisão contratual.

As empresas cu idarão para que nas car te i ras prof issíonais  se jam anotados oscargos efetivos dos funcionários, respeitadas as estruturas de cargos e salários existentes na mesma.

As empresas deverão preencher  a documentação ex ig ida pelo INSS (atestado deafastamento e sa lár ios,  dec laração de at iv idade penosa,  per igosa ou insalubre,  e tc , . . ) ,  quando sol ic i tadopelo t rabalhador  e fornecê-ro obedecendo o prazo máximo de 10 (dez)  d ias.

PARÁGRAFo Úrutco:  A ínobservância do prazo ac ima acarretará mul ta  de L0%(dez por cento) sobre o sarário mínimo, revert ido em favor do empregado.

A.

Será competente a Just iça do Trabalho
surg idas na apl icação ou in terpretação desta Convencão.

para d i r imi r  quaisquer  d ivergências

PARÁGRAFO Útrttco: o sindicato profissional acordante poderá ajucumpr imento no caso de descumpr imento de quaisquer  c láusulas da presente convencão.

CLÁ L '^J  L  ' ' I JT I I IJ  I fDVIUAUAJ:  i
o empregado poderá deixar  de comparecer  ao serv iço,  sem pre juíh do sa lár io :

l l i l i:" 
dias consecutivos, em caso de farecimento de cônjuge, companheiro (a), p.i, ,hq,^ irmãos

B'  Por  c inco d ias,  no caso de casamento,  a  par t i r  do d ia út i l  imediatamente anter ior  ou do d ia poster ior
ao casamento,  a  cr i tér io  do empregado.

ctÁUsute ar - cesra eÁsca:
As empresas fornecerão, gratuita e mensalmente, a todos os empregad's, umacesta básica de al imentos ou t icket al imentação compensatório, a serem entregues no dia do pugarur;; l ; ;1^dos sa lár ios. O U

Til



_*q-[*!"H,^p_F"_âA
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DA REG|ÃO DE
sÃo JosÉ Do Rto pARDo - (19) 3608_8141
Rua Curupaiti, 88 - Centro
São José do Rio pardo - Sp

SINDICATO DOS CONDUTORES DE
VEíCULos RoDoV. DE MococA E REGIÃo

(19) 36s6-91100
Rua Canadá, 185 -Jardim Lavínia

Mococa - Sp

PARÁGRAFO pRrMElRo:  para as empresas que já  concedem a cesta básica ou ot icket  compensatór io ,  f ica ina l terada a condição,  contanto que não contrar ie  esta c láusula,  desobr igandoassim,  o seu cumpr imento.

PARÁGRAFO sEGUNDo: o va lor  correspondente não in tegra ao sarár io ,  nemquaisquer  out ros d i re i tos decorrentes do t ra to t rabalh is ta.

PARÁGRAFO TERCEIRO: No caso de resc isão de contrato de t rabalho,  fará jus acesta básica de a l imentos o t rabalhador  que t iver  no mês em curso,  sa ldo de sa lár ios igual  ou super ior  a15 (quinze)  d ias.

PARÁGRAFO euARTo: As empresas que durante a vigência do contrato deTrabalho não fornecerem as cestas básicas ou t icket  a l imentação compensatór io ,  indenizarão à épocada resc isão contratual ,  cada cesta não concedida,  acresc ida de uma mul ta deSo%(cinquenta por  cento) .

PARÁGRAFO eulNTo: As empresas que f izerem opção de concessão de cestabásica, respeitarão os seguintes i tens:

ctÁUSUtn az" - tvtuffa:
Fica pactuada uma multa no importe de R$ L70,oo (cento e setenta/reais), porinfração e por empregado, revert ido em favor da parte prejudicada, no caso ; i l i l / ; ; ; i ;  , .quaisquer  c láusulas do presente Acordo.

, r ' 1

CLA
considera-se trabarho em regime de tempo parciar aquere cuja duraç:ao daoexceda a t r inta horas semanais,  sem a possibi l idade de horas suplementares semanais,  ou,  a inda, aquelecuja duração não exceda a v in te e se is  horas semanais ,  com a poss ib i l idade de acrésc imo de ate se ishoras suplementares semanais ,  respei tando o d isposto no ar t igo 5g_A da cLT.

A caracter ização de grupo econômico,  para efe i tos de reconhecimento devínculo empregat íc io  e de responsabi l idades decorrentes das re lações de t rabalho,  inc lus ive paraâ{
aplicação dos disposit ivos desta norma, não depende da mera identidade de sócios, sendo n"."rreïi ï f f ipara a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses \r,,1/
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e a atuação conjunta das empresas dele in tegrantes,  nostermos do d isposto no S 3ê,  ar t .2e,  c la  CLT.

TRABALHO - CECOM:
Para que as empresas possam ut i l izar  a  compensação da jornada de t rabalho e

sua f lexibi l ização, especif icada na clausula 46a (DA COMPENSAçÃO DA JORNADA DE TRABALI{O E SUA
FLEXIBILIZAçÃO) da CCT 2020/2021-, se faz necessários aquisição do cert i f icado CECOM que será emit ido
pelo s ind icato Patronal -Sincopar  at ravés da declaração emi t ida pelo Sindicato Prof iss ional ,  que se regerá
pelas normas a segui r  estabelec idas:

Parágrafo 1e-  compromisso e comprovação do cumpr imento in t ,egra l  da
presente Convenção Coletiva de Trabalho;

Parágrafo 2e- As empresas poderão, durante a vigência da presente Convenção,
ader i r  ou renovar  o CECOM.

Parágrafo 3s - Em atos homologatórios de rescisão de contrato de trabalho,
deverão ser  apresentados os Cer t i f icados CECOM quer  pelo Sindicato Prof iss ional ,  quer  na Just iça
Federa l  do Trabalho,  para comprovação do enquadramento da c láusula 46 (DA COMpENSAçÃO DA
JORNADA DE TRABALHO E SUA FLEXIBILIZAçÃO) dA CCT 2O2O/2021. CECOM.

Parágrafo 4e - A falsidade de declaração, uma vez constatada, ocasigíará o
desenquadramento da empresa do CECOM, sendo pro ib ido a compensação da jornada de t rak la lho.

Parágrafo 5q -  Atendidos todos os requis i tos,  as empresas receberão ent ida
s indica l  pat ronal ,  sem qualquer  ônus e com val idade co inc idente com a presente n
CERTIFICADO PARA COMPENSAçÃO DA JORNADA DE TRABALHO - CECOM

a coletiva,

USULA 465 - TRABALHO E
FLEXIBILIZAçÃO.
A) Visando,  adaptar  suas necessidades de t rabalho a demanda do merrcado e,

considerando a sazonal idade dos serv iços,  as empresas f icam autor izadas a adotarem, por  esta
Convenção Colet iva de Trabalho,  uma jornada f lexíve l  mediante a cr iação de um BANCO DE HORAS que
será admin is t rado at ravés de débi to  e crédi to ,  onde o excesso ou a d iminuição de horas t rabalhadas em
um dia será compensada com a correspondente d iminuição ou aumento da jornada,  dentro do prazo de
doze meses.

B)  O saldo do Banco de Horas (credor  ou devedor) ,  deverá ser  in formado
mensalmente ao t rabalhador  envolv ido,  com uma v ia ao mesmo, e out ra que dará seu c iente a seu
emPregador '  

4 t
C)Assim,  quando os serv iços de t ranspor tes est iverem em baixa,  os emf)regadof f i

poderão deixar  de t rabalhar  a jornada normal  d iár ia ,  f icando as horas não t rabalhadas como débi to  dos "  v  
, ,

empregados no banco de horas,  sendo que o empregado estará descansando e recebendo o seu sa lár io  
N///^\ fr)( -
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normal  pe las horas não t rabalhadas;

H.2)  Ex is t indo sa ldo em favor  do empregador ,  as mesmasconsideradas como compensadas.
H'3)  Em ambos os casos,  as horas débi to  ou crédi to  não poderãopara a v igência da fu tura norma colet iva.

l) Na hipótese de rescisão do contrato de trabarho sem justa causdo empregador '  sem que tenha havido a compensação in tegra l  da jornada t rabalhada ao empregado fará jus ao pagamento das horas não compensadas como ext ras,  e  no casoser devedor, a empresa não poderá proceder o desconto,

. SINDICATO DOS CONDUTORES DEvrÍcur_os RoDov. DE MococA e REetÃo
(19) 36s6-e100

Rua Canadá, 1g5 _Jardim Lavínia
Mococa - Sp

jornada normar, sendo;J"1Ï:Ï;:i,ïï:':ï,:"'iã:ïil.iïffii..ff[ïi::ffi"i:::1ï:ïï::
de horas' as quais serão compensadas com débito existente, ou permanecerá como crédito paradescanso posterior, dentro da vigêncía desta convenção coretiva,

débito serão.o,'.n,,5:ïffi:ï:ï|fi:ïË:ï:ïi".ïï;ï:ï HTïJ,ï,' 
para crédito como para

F) Os fundamentos regais  da presente compensação de jornada de t rabarho éfeito com fulcro no que dispõe o Art ig_o 59, parágrafo segundo da consolidação das Leis do Tnabalho,com redação dada pela Lei n's 1'3'467/2017 -art i lo 7e do rnciso XXV| da constituição Federal.

G)  As horas t rabalhadas nos d ias dest inados ao Descanso semanal  Remunerado,não poderão ser  ínc luídas no Banco de Horas para f ins de compensação,  e deverão ser  remunerados deacordo com a Lei.

H) Tanto as horas débito quanto as horas créditos, deverão ser obrigatoriamentecompensadas até o termino de v igência da presente norma coret iva,  sendo que,  nesta data se dará oencerramento do banco de horas na seguinte forma:

H'1)  Ex is t indo sardo em favor  do t rabarhador ,  as horas não compensadata l imite deverão ser pagas no holerite de pagamento do mês de Maio/2021,, com osprevistos na presente norma Coletiva

das até
acrésci

transferid

por iniciat iva
da normal ,
mpregado

considerando a prevalência do negociaoo ,oor"ìì lìff i Ínstituído pelo Art.
Sjlj:,|j,*l:.i::i::f:.f:-'3::l::_0, 

presente conìïnçao coretiva de rrabarho é devida apenasaos t rabalhadores ou empresas associadas e/ou contr ibu intes aos s ind icatos pactuantes.

ÇLAUSULA 48d - COMqROMISSO: _íJd
As ent idades acordantes,  de comum acordo, se comprometem a manter.ora.rJ '  Uconstante e diálogo franco, para a superação de conflitos durante a vigência desta convenção, que se

L7
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or ig inarem de mal fer imento das d isposições do pacto ou de sua indevida in terpretação,

As cópías da presente Convenção Colet iva de Trabalho deverão ser  af ixadas em
localv is íve l  nas sedes das Ent idades pactuantes,  no prazode 05 (c inco)  d ias da data de a juste,  dando-se
assim,  cumpr imento ao d isposto no Ar t igo 6L4 da cLT e DecreÍo ne 229/67.

CLÁ RECONHE
NORMAS COLETIVAS
As normas colet ivas avençadas decorrem de in tenso processo de negociação,  de

maneira que o fechamento da presente Convenção Colet iva de Trabalho impl icou em mutua concessão
com a f ina l idade de chegarem a um resul tado sat is fa tór io  para as respect ivas categor ias (econômica e
prof iss ional ) ,  sendo que a desconsideração de uma c láusula impl icará em desequi l íbr io  da neg 'c iação e
intervenção na vontade das partes, razão pela qual o respeito por parte das Autoridades Administrativas
e do Poder  Judic iár io  se faz necessár io ,  uma vez que as c láusulas constantes deste inst rumento
normativo atendem os termos do art igo 7e, inciso XXVI da Constituição Federal, e legislação vigente.

E por  ass im estarem, justos e acordados,  ass inam a presente Convenção Colet iva
de Trabalho em 02 (duas)  v ias de igual  forma e teor ,  para que produza seus legais  e jur íd icos efe i tos,
sendo que a presente norma colet iva será lançada no s is tema mediador  do Min is tér io  da Economia -
secretar ia  do Trabalho e Prev idência,  v isando seu devido regis t ro e arquivamento,  consignando-se que
após o termino da v igência as Clausulas e condições pactuadas serão mant idas ate que outra norma
coletiva venha a ser negociada e pactuada entre as partes convenentes.

MOCOCA / SÃO JOSÉ DO RIO PARDO / Sp, sexta-feira, L8 de setembro 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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