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CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO

convençào coletiva de l r abal ìo que Íd rem enlre t , a SINDlcafo Do coMÉRclo vAREllsTA NA REGIÃO DE
sÃo JoÃo DA BoA vlsTA, inscrito no cNPl/MF 54.683.883/0001-00, Registro Sindical ne 24440.014947/9o,
estabelecido a Rua Prudenciana de Azevedo, 185 - Centro, CEP 73A70-21A, na cidade de 5ão João Boa Vista,
Estado de São Paulo, representãdo por seu Presidente, Sr. RUBENS EDUARDO BIROCHI MORGABEL, brasi leiro,
solteiro, portador do cPF ne 269.12631a-74, e a slNDtcATo Dos coNDUToRÊs DE vEícULos RoDovtÁRIOS
DE MOcocA E REGtÃo, ìnsctito no CNPJ/MF 54.140.660/0001'05, Registro Sindical ne 24440.029417/90,
estabelecido a Rua Canadá, 185 - lârdim Lavínia, CEP 73736-340, na cidade de lvlococa, Estado de 5ão Paulo,
representêdo por seu Djretor Presidênte, sr. NELSoN RIBEIRO DA SILVA, brâsi leiro, c:sado, ãposentado,
portador do CPF/MF Ìì!  718.445.898-20, RG ne 7.859.866 5SP/SP, tem entre si,  justo e acordâdo, consoante
deliberações de suâs Assembléias Gerais e na formâ de suas disposições estatutárias, considerando as partes
estarem por essa formâ contribuindo de maneira efetiva, não só para boê paz como também para uma mâÍor
eficiênc;a do trabalho, interesse comum e bem estar do representênte Profissional e Econômico, RESOLVEM se
compor conforme lhes faculta â lei - CLT, art igo 611, E 1e, para estâbelecerem, sob o "nomem juris" de
Convenção Coletìvo de Trabdlho, as normas camuns e genéricas, nos limites de suas representâções e da base
terri torial do SINCOVAR, ou seja: Municípios de São loão da Boã Vista, Vargem Grande do Sul e Águàs da Prata,
mediânte âs Cláusulas e condÌções seguintes:

clÁusura 1" - vlGÊNclAl
o presente instrumento terá vigência de 12 (doue) meses, com início em 01 de Maio

de 2020, como Data Base, f icândo revogadas todas as Cláusulas das Convenções anteriores, e término em 30 de
Abri l  de 2021, quândo novãs negociações deverão ocorrer, na forma do que dispõe o Art igo 616, Parágrâfo 3'da
CLT.

cLÁUsULA2.T DOs PISOS5ALARIAIS E DO REPISI

2.1. Dos PISoS SAIARIAIS: Ficam estabelecidos os seguìntes
pafi. j  de o1/o5/2o20, desde que curnprida integralrnente a jornada de trabãÌho legal,
Art. 2a, 3a e 4a da Lei 12.790/2A131

pisos salariais, a vìgorar a
observando o contigo no

RS 2.375,00
RS 2.192,00
R5 2.192,00
R5 2.002,00
R51.991,00
R51.34s,00
R51.395,00
RS 1.669,00

2.2, DO REGIME ESPECIAL DE PISO SALARIAL - REPIS: ObJEtiVâNdO dAT

diferenciado e favorecido às Empresas de Pequeno Porte (EPP's), Microempresas (ME's), Microemp
Individuais (MEl 's) e Feirantes e Ambulãntes, como preconizâdo nos ârt igos 18_A e 76_A da Lei Compl

12312006, f icâ inst i tuído o REGIME ESPECIAL DE PISO SALARIAL - REPIS, a vigorct a part i r  de 01/05/2

regerá pelas normês â se8uir estabelecidâs:

PARÁGRAFo 1çt- considera se microempreendedor individual,
cláusula, a pessoa juridica que em cada ano-cãlendário aufira receita bruta (fãtufamento)

81.000,00 {oitenta e um milreâis).

pa ía  os
igual ou infer ior a Rs

w
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PARAGRAFO 2s:- ConsÌdera-se rnicroempresa/ para os efeitos desta cláusula, a pessoa
juridica que em cada ano calendério aufira receita bruta (faturêmento) igual ou iníerior a RS 160.000,00
(trezentos e sessenta mil reaís), enquanto que a enìpresa de pequeno porte é aquela com faturamento superior
a RS 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e iguãl ou inferior a RS 4.800.000,00 (quatro milhões e
oitocentos mil reais).

PARÁGRAFo 3ç:- Para aderirem ao REPls, ês empresas enquadradas na forma do caput
e parágrafo 1a desta cláusula deverão requerer a expedição de CERTIFIcADo DE ADESÃo Ao REPIS, atrâvés do
encaminhâmento de solicitação, por meio eletrônico ou entregue na sede das entidades sindicais econômÌca e
proÍ 'ss onê1. contendo d\ \eSuinrês i  , Íorìações:

a) rêzão social ;  CNPI; CapitâlSocial  registrado na IUCESP, exceto as MEl s,  que deverá

apresentar seu Contrato de Registro junto ao Portal  SEBRAÊ; Código Nâcional de At ivÌdades Econômicas - CNAEj

endereço completo; ident i f ìcação do sócio da empresa e do contabi l ista responsável i

b) declaração de que a receÌta âufer idâ no ano'ca endário viSente ou proporcional ao
mês da declarâção permite enquadrar a empresâ como MICROEM PREEN DEDO R INDIVIDUAL (MEl) ou
MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), no RegÍme Especial  de Piso Salar ial  -  REPIS
2O2O/2A21.

c) compromisso e comprovação do cumprÌrnento integral  da presente Convenção
Colet iva de Trabalho;

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

Trabêlho, aderìr  ou renovar o REPIS.

PARÁGRAFo 4e:- Em atos homologatórìos de rescisão de contrato de trabalho, deverão

ser apresentados os Cert i f icados do REPIS, quer pelo Sindícato Prof issionê1, quer pelê Just iça Federal  do
Trabalho, para comprovação do enquadramento salar ial  no REPIS.

PARÁGRAFo 5a:- A fals idade de declaraÇão, uma vez constatada, ocasionará o

desenquadramento da empresa do REPIS, sendo imputada è empresa requerente o pagamento de di ferenças
salarìaìs existentes, bem como as demais corninações legêis. Ainda f ica estipulada uma mulÌa nop.alor de Rs
2OO,O0 (duzentos reais) por empregado para as empresas MEl, ME e EPP e o valor de RS 300,00 {tre+4tos reais)

ional,

mediante recibo de pagamento devidamente assinado pelos presidentes das Êntidades Sindicêis antes,
por empregãdo para as demaÌs empresas. Refer ida multa deverá ser paga na sede do Sindicat

sêndo que o valor total  será dividido entrê os respect ivos Sindicatos rêpresentâtÌvos das categorias
e econômica-

PARAGRAFO 6e:- Arênoidos rodos os 'equisi to\ .  a\  ê-npÌeeès receberão èQ{S\\de
sindÌcal patronal, com validade coincidente com a presente norma coLetivê, cerl i f icado de enquad
regime especiãl de piso salariãl CERTiFICADO DE ADESÂo Ao REPIS, que lhes lêcultará, a part ir de 01/0
aïé 30/04/2027, a prática de pisos salariais com valores diferenciados daqueles previstos no item 2.1 desta
cláusula. conforme o caso, a saber:

@
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PARAGRAFO 79 - As empresâs que protocolarem o formulário â que se refere o
paégtafo 2e desta cláusula poderão praticar os vêÌores do REPIS 2020/2021 ã part ir da data do protocolo,
f icãndo sujeitas ao deferÌmento do pleito. Em caso de indeferimento, deverão adotar os vâlores previstos no
itern 2.1 destê Clausulê, com aplicêção retroativa aA1/O5/2020.

2.3. Dos cRlTÉRtos PARA coNTRATAçÃo Do MoroRrsrA lNlclaNTE: somente
poderá ser contratado "MoToRISTA lNlclANTE" q uando obedecidas as seguintes condições:

2. Que o mesmo não tenha exercido anterÍormente na Empresa inleressadã nà
contralação, ou em qualquer outra, a função lúotorista Geral,

1. A CNrl  do poss.vel  (onLratado seja càIêgor:è "C :

3. Que o (s) veículo (s) em que irá Iaborar não ultrapasse peso máximo de 4.500
qurlos;

4. Qle opere no trãbalho de coleta ou entrega no perímetTo urbâno.

PARÁGRAFO PRIMEIRo:  Som€nte será considerado motor i5td de t reÍ Ì inhão /  rodot Íem

/ b i t rem e com di re i to  ao p iso salar ia l  ac i rnd:

1. Aquele que trabalhar exclusivamente com este t ipo de veículo;

2. O MotorÌsta de Cârretâ que dir igir esporadicarnente tremínhão / rodottem /
bitrem, não será enquadrado nesta categoria, mas receberá uma diferença proporcional ao tempo que
trabaìhou nestes veiculos;

2.4. DAs DIsPoSìçÕES GERAIS: consìderando a pandemia decorrente do coronavirus _

COVID19, nos salárlos normativos consignãdos nã presente Cláusula deixaram de ser aplÌcados percentuais em
relação aos índices inf lacionários acumulãdos no período de 01 de lvlaio de 2019 a 30 de Abriì de 2020, contudo
inêxistem quaìsquer resÍduos salariaìs.

CLÁUSULA 3" - REAIUSTE SAIARIAL:
Para os trabalhadores que iá percebarn acima dos

pandemia decorrente do coronavirus -  cOVlD1g, âs empresas da base
inalterada e deixêrão de conceder reãÌustes salar iais,

pisos ora êcordados, c
terr i tor iâl  do SINCOV

erando a
terão

PARÁGRAFO PRIMEIRÕ: As empresas que concederam
:ntecipàções salar iais,  podp'ão êÍêl  rà 'ès .ompersêções

adranÌame

clÁusutA 4" - REFETcõEs E pERNorrEs:
As diárias terão seus valores a pãrtir de 01 de Maio de 2020 continuam fixados em:

A. ALMoço: RS 22,50 (vÌnte e dois reais e cinquenta centavos) - será pago ao
motoristâ e a cada ajudante, que em horário de almoço, estíver em serviços externos ao domicíl io da empresa.

B. JANÌAR: RS 22,50 ivinte e dois reais e cinquenta centavos) - será pago a
motorista e a cada ajudante que em horário dejantar, estiver em serviços externos ao domicíl io da empresâ

ú)
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C. PÊRNOITET RS 23,00 (vinte e três reais) - este valor que já inclui o café da
manha, será pago ao rnotorista e a cada ajudante, quando em viagens a serviço da empresa, que em razão de
sua natureza e l imilêção, impÌique em retorno no dia posterior.

D. cAFÉ DA MANHÂ: RS 8,00 (oito reais) - este vêlor será pago ao motorista e a
cadâ ajudânte, quândo em viagens â serviço da ernpresa, que em razão de sua natureza e l imitação, implique
em inicio da viãeem ãntes das 5:00 horas da manhã.

PARÁGRAFo PRIMEIRo: os trabalhâdores que chegarem a empresa após as 20:00
horas farão jus ao recebimcnto da vcrba do jantar.

PARÁGRAFo SEGUNDo: os pagamentos das verbas acima serão efetLlâdos a tí tulo de
reembolso, mediante a êssinaturâ de recibo com os referidos vêlores, sendo facultatÌvo as empresas a
concessão de reembolso através de Valê-RefeÌção, ou quando não aceitos pelo comércio, atrâvés de
antec:Dacão em dinheiro,

CIÁUSULA 5" _ NEGOCIACÃO COI,ETIVA:
Na vigência da pÍesente Cofvenção CoÌet iva de Tr.bal l ìo,  as partes asseguram um

canal de negociação, caso ocorra fâto novo ou acontecimento imprevisto que Ìnodif iqLle substancialmente a

relação de trãbâÌho.

CLÁUSULA 6â - PA6AMENTO DOS SAúRIOS:
Os pagamentos dos salários deverão ser efetuados até o quinto dia úti l  do mês

seguinte.

CTÁUSUI"A 7" _ INTÊRVALO PARA PA6AMENTO:
Sempre que os 5âlários forem pagos através de bancos, esta assegurará aos

trabalhadores um intervêlo remunerado, a cri tério dã empresa, de tal rnodo que não prejudique o andamento
do serviço, parã que o mesmo re.êbã seu gânho, sendo que essê intervaio não corfesponderá a aquele
destinado ao descanso e refeÍção.

CLÁUSUI.A 8" _ DESCONTOS NOS SALÀRIOS:
Os descontos sãlar iaÌs,  em caso de multês de tránsi to, lurto,  ro!bo, q

e avaria de carga, só serão admitidos se resultar configuradâ â cuÌpa ou dolo do empregado, s
despesas com obtenção dos boletins de ocorrência serão suportadas pela empresa.

PARÁGRAFO ÚNlco: Em caso de dispensã do empregãdô, será efetuâd

em seus dÌreìtos-

CúUSUtA 9. - AEONO APOSENTADORIAI
As empresês pagarão ao empregado que se aposentar? urÌì abono de duas vezes â sua

remuneração contratuâ1, desde que o mesmo tenha cinco anos de traba ho consecutivos na mesma empresa
Em câso dê aposentadoriã por invalidez, este abono deverá ser de três vezes a suê remuneraçào contratual,

independente do tempo de serviço.
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CLÁUSULA 10" _ HORAS EXTRASI
As empresês remunerêrão as horas extTas com um acréscìmo de 50% (cinquenta por

cento) sobre o valor da hora normal, até o Ì imite de 50 (cinquenta) horas extras rnensais, e as que excederem
esse lìmite, serão remuneradas corr o acréscimo de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor da hora
normal,

PARÁGRAFo PRIMEIRo: As horas extras integrarão, quando habituais, a remuneração
dos empregados para eÍeito do D.s.R., Férias, 1/3 Constitucional, 13" SalárÌo, Aviso Prévio, INSS, FGTS e verbas
rescÍsórias-

PARÁGRAFo SEGtJNDo: As empresas que já .emuneram as horas extras em
percentuais superiores, ou através de outros critérios da compensação â esse título, f ica ressalvado o direito de
mânter inalterâdo esse procedimento,

PARÁGRAFo TERcEIRo: o D.s.R. trabalhado será remunerado com acréscimo de 100%
(cem por cento), desde que não haja folga compensatória.

PARÁGRAFO QUARTO: Tendo em vistâ as peculiaf idades cÌrcunstanciais existentes no
transporte, que ãcarretam a exlrapoÌação da jornada de trêbêlho ner. sempre é possível ser deÍinÌda pelo
empregâdor, â câtegoria econômica e profÌssÌonãl sÌgnatárias desse instrumento Teconhecem que o l imite de
horas extras no segmento, pãra os motoristas e tr ipulação, pode ser de ate 04 horas diárias, nos termos do
Artiso 235-C dê CLT.

cLÁUsULA 11.- FÉRIASI
As férias, só poderão ter o inÍcio em días úteis, respeitando no mínimo dois dias que

antecedam sábados, domingos e feriados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As férias poderão ser divididas em ãté três períodos de
descanso, nenhum deÌes pode ser menor de cÍnco dias corridos, e um deve ser maior de 14 dias corridos,
discriminando claramente as datas inicìêis e f inais destes períodos em docurnentos f irmados por trâbalhador e

PARÁGRACO sEG-l\Do: ao erìpregado qJe náo t ver nenhuma falta injusti Í i
longo do período aquisit ivo de férias, será atrÌbuída uma Sratlf icação correspondente a mais 05 (cinco)

da ao
ras õe

descanso, que poderá, a cri térÌo da empresa, ser revert ido em pecúnìê, que será paga na mesma op
da concessão das férìas.

i dade

PARÁGRAFo TERCEIRo: o empregado quando do reÌorno dâs Férias goza

estabi l idêde provisór ia de emprego e sêlár io por 30 (tr inÌa) dias.

CLÁUSULA 12, _ ADICIONAL NOTURNO:
O pagamento do adicÌonãl noturno será no importe

remuneração contrâtual,  sempre que o trabalho for executado entre as 22:00
do dia seguintê.

de 20% (vínte por cento) sobre a
horas de um dia até as 5:00 horas

CLÁUSULA 13..  ADICIONAL DE INSALUBRIOADE:
As ai iv idades desenvolvidas em condiçõcs insôlubres serão remunerãdes com

observâncie aos adicionaìs seguintes: / - \
[ útv
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> 10% (dez por cento)sobre o salário míninìo, quando em grêu mínìmo.

> 20% (vinte por cento) sobre o sa ário mÍnimo, quando em grêu médlo.

> 40% (quarenta por cento) sobre o salárjo mínimo, quando em grau máximo.

cúusuLA 14" - ADlctoNAL DE pERlcuLostDADE E pÉNostpaDEt

será devido o adicional de periculosidade de 30% (tr inta por cento) do salário
contratual, a todo empregado que desenvolver atividade em raio de risco de produtos explosìvos, inf lamáveis
ou corrosivos.

cLÁusuLA 15'- pRÊMto poR TEMpo DE sERV|co:
o Prêmio por Tempo de setuiço (P.LS.), a que faz jus todo ernpregado com dois ou

mais anos de serviços consecutivos p.estados ao mesmo empregador, será de 5% (cinco por centol mensal,
calculado sobre o salário base do empregâdo.

PARÁGRAFo ÚNlco: o PTs não tem natureza salarial para f ins de equiparação, sendo
devido a part ir do mês seguinte aqr.rele que o empregãdo completar 02 {dois) anos de seryíços na mesma
emDresa, não sendo devido cumulativamente,

CLÁUSULA 16" - CONTROLE DE HORÁRIO:
As empresas f icêm obrigâdas a mãnter controle de horário para seus empregados, na

forma da lei.

PARÁGRAFo ÚNlco: A assinatura do empregêdo é indispensável em se tratando de
fichas de controle intern,r/êxtêrno, rêssalvêdos outros cri iérios adotados na empresa.

clÁusuLA 17'- coMpENsacÃo E pRoRRoGAcÃo pE HoRÁRlo DE TRABALHo
A prorrogação e compensação da duração diária do trabalho, obedecidos os preceitos

legais,  f ica autor izada, atendídas as Seguintes regrês:

A. Não estarão sujei tas a acréscjmos salar iais,  as horas acrescidas em u

dia, sem que seja excedìdo o horár io contratual da semanê,

C. As regaas constantes nesta cláusula serão apl icáveis no caso do

trêbalho em horár io diurno, isto é, até as 22:00 horas.

CLÁUSUtA 18. - AUX|LIO FUNERAL:
No caso de ocorrência de óbito do empregado, a ernpresa pagará aos dependentes a

ti tuÌo de Auxíl io Funêrel e a época do óbito

A. 03 (três) salários nominativos, quando o mesmo for ocâsionado por acidentes de
trabaiho, sem carência de tempo de serviço.

B .
previstos nesta convençã0.

As horês trabêlhadâs excedentes deste horário, f icarão sujeito aos

B. 02 (doisJ salár ios nominêt ivos, quzndo mesmo for ocasionado por outras causa,

desde que o empregado falecido tenha no mínimo 24 {vinte e quatrol  meses de trabalho na mesmâ empresa
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CLAUSUIA 19. -  GARANTIA AO EMPREGADO EM IDAOE DË
PRESTACÃO DO SÉRVICO MILITARI

Será âssegurada ao empregado em idade de prestãção do serviço mi l i tar,  estabi l idade
orêVlStã  nâ  Le l  n !  4 .1 /5 /C '4 .

CLÁUsULA 20" - GARANTIA AO EMPRÉGADO ACIDENTADO:
será assegurada ao empregãdo acidentado no trabalho, estabÍl idade prevista no Art igo

118 da Lei 8.21311991.

CLÁUSULA 21" - GARANTIA AO EMPREGADO EM VIAS DE APOSENTADORIAI
As empresas assegurarão aos empregâdos que estiveTem, comprovadamente, a 02

(doÍs) anos da aquisição do direito a aposentadoria e que tenha prestado 08 (oito) anos de serviços à mesma
empregadora, o emprego ou salário durante o períôdo que faltar parã aposentar_se, exceluando-se os casos de
demissões por justa causa, da extinção do estabelecimentô ou motivo de forçã mâior comprovado, desde que
por elâs âvisados,

cúusuLA 22'- GARANTIA ao EMPRÊGADo AFASTADo PEro lNss:

Ao empregâdo que retornar de go2o de auxil io doença, serã assegrlrado emprego ou

salárìo, por 60 (sessenta)diãs após a alta médica.

cúustJLA 23'- GARANTIA NA REsclsÃo coNTRATUAL:
As rescisões com mâis de um ano de contrato de trabaÌho, serão preferêncialmente

homologadas no Sindicato da Categoriê Profissional ora acordante e/ou D R T do Ministério do Ïrabalho.

PARÁGRAFO ÚNÌCO: As rescisões de contrato de trabalho dos empregados abrângidos
por esta Convenção, sem prejuizo do item ênterior, serão homologadas se ãcompanhadãs das guias de

recolhimento das contribuições devidas ao Sindicãto ProfissionaÌ, referente aos Últ imos doze meses, além dos
documêntos previstos na Instrução Normativa ne 002, de 12 de Março de 1992.

cLl'usuLA 241 - coNTR\BUlcÃo NEcoctaL
Considerando o efei to erga omnes dê negociação colet ivâ, de forma propo

equânime, justa e leeâ1 (4rt.513, alínea "e", da CLI) entre todos os integrantes da categoria, de forÍÌ

trâbalhadores não associados também contribuam para ê dinârnica da negociação coletiva, median

estabelecìda no instrúmento colet ivo negociado.

considerando a necessidade de se mânter o custeio dê âtividade sindical poife)

entidãde sindical profissionâl pode iní luir diretamente no poder da ação sindicâl;

considerando que nas seis oportunidades em que o legislador recorre à expressão

âutorizâção prévia e expressa a qÌle se refere a Lei 13.467 /2OI7, em nenhunra delas se apura a expressão

indivìdual {Art iSos 578, 57g, 5a2, 583,602, 611 B, XXVI, da CLT), posto que, se assim o desejâsse, o teriâ feito,

não sem ferir,  maìs uma vez, os princípios fundantes dã Constituição Federai

Considerândo quê â âssêmbleia geral do sindìcato é o local e o momento adequados

para que os indivíduos integrantes da categoria, seg!irdo os vãlôres supremos de nossa constituição, com

liberdade, igualdade e segurança, manifestem suas opiniões e, em harmonia socÌal, reãlìzem a concertação e a
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solução pacíf ica dos eventlais conflÌ tos de interesses exÌstentes no seio da categoria, em tudo no que diz
respeito ao exercício da iberdade e autonomia sindical, aíìncluídos a forma de organi2ação e de administração
sócio-econômico-f inanceira do sindicato;

Considerando que â contribuição estipulãda em instrumento coletivo de trabalho deve
ser aprovada em assembleiã legít imã, representativa, democrática e regularmente convocada, asseguradâ a

ampla part icipação de todos os integrantes da categoria, associados ou não ao sindicato, f ixada em valor

raloavel e àssegurar aos não f i l  èdos o direi lo de oposição ao desco'ìto;

Considerando que o resultado dê negociâção abrange a todos os representados,

f i l iados e não f i l iâdos ao sindicato, constituÌndo medida de justiça que os abrangidos pelo resultado dâ

negociação possêm dar ã sÌrâ cotâ parte pelo esforço coletivo de estipulãção de melhores e de novas condições

de trabalho, independentemente da f i  iação à eíìt idade sÌndÌcê1.

Consìderando que o Art igo 462, da CLT, preceitua que o desconto sobre o sâlário do

trâbalhador é permit ido quândo previamente estabelecido em instrumento normativo (acordo ou convenção

coletiva de trabalho):

considerando que o desconto em folha de contribuição devida ao sindicato também é

regulado pelo ârtìgo 545 da CLT, cuja redêção estabelece o requisito "devidêmente âutorizados".

Considerêndo alnda o Enunciado 38, da ANAMATRA, aprovado na 2a Jornada de

Direito Material e Processual do Trabalho, realizadê nos diâs 09 e 10 de Outubro de 2017, as partes

signatárias do presente instrumento normativo se aiustam no sentido de que:

â) As empresas descontarão de seus empregados e no prazo de vigência da presente norma coletiva, a

Contribuição aprovada em Assembleia Geral da Categoriã reâÌizada nos dias 03, 04 e 05 de Março de

2020, conforme Êdital publÌcado no lornal Agora, págÌnê A 10, ËdÌção do dia 27/02/2020, a qual

delibero! pelo f ixação da contribuìção Negociai no percentua de 2% (dois por cento) mensal do salario

base de cada trabalhador representado pelo Sindicâto Acordânte, associados ou não ao sindicato

Profissional, f icando ressalvado â qualquer tempo o direÌto a oposição por parte do trabalhador, o qual

deverá mônifestar perante sindicato Prof issíonal.

b) A empresa efetuara o recoihimento desses valores em favor
15a d ia do mês subsêquente ao do efe i ivo desconto,  em guÌas

Sindicato Prof  iss ionaÌ .

do SindÌcato prof issionãl Acorda

próprlãs a serem fornecidas p

d) Ficâ vedâdo à Émpresa â rêalização de quâisquer manifestações,

no sentido de ìncentìvar ou instigar os trabalhadores não í i l iados

de oposìção por escrÌto.

e) Fica vedado ao Sindicato e seus dìr i8entes a real ização de quaisquer manifestações, âtos ou condutas

simi lâres no sent ido de constrenger os trabalhadores não f i l iados ao Sindicato profÌssional a exercerem

seu direi to de oposição por escr i to.

A contribuição Í ixade nestâ cláusula é resultado dâ concordância prévia e expressa da categoria em

contribuir com ã entidadê dê clâssê, mânifestâda em âssêmblêjê gerâl extraordinária, devidamente

convocada e com amola oublicidade.

c) Será cobrâdo multa de 2% (dois por cento) sobre o valor dã guia, no caso de atraso no recol

atos, câmpãnhas ou condutas
ao Sindicato a exercerem o seu

até o
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g) O Sindicato profissìonal será l i t is.onsorÌê nêcessário, nos termos do Art. 611-4, 6 5s, da CLT, em âções
que contenham pedÌdo de devolução desta contribuição e se responsabil izará pelâ procedência do
pedido referente esta contribuiçãoj

CLÁUSULA 25. - MENSALIDADES SINDICAIS:

Desde que obseÌvado os termos do Art igo 545 da CLT, as ernpresas descontârão em

folhâ de pêgamento de seus funcionáriôs, mediânte comprovante de f i l iãção, âs lv lensal idades Associat ivas em

favor do sindÌcato Prof issional acordante, procedendo o seu recoÌhimento até tr inta dias após o âludido
desconto, incorrendo nâ mesmâ, em caso de atraso, multâ de 10% (dê, por cento) sobre o vaÌor da Euia

CLÁUSULA 26" - CONTRIBUICÃO DAS EMPRESAS PARA O CUSÍEIO DAS NEGOCIACÔES

COLETIVASI
Nos termos da legislação vigente e jur lsprudência que regem a maÌer ia,  e

considerando-se ainda a vinculação da representãção sindical j  a obrigator iedade de part ic ipação das ent idades

sindicais nas negociações colet ivas de trabalho e a del iberâção em assembleia geral  da categoriâ,  devidamente

convocada nos termos estatutár ios, como expaessão da autonomia pr ivada coletÍva, que âutor izou a celebração

dã presente Convenção Colêt ivã, apl icável a todós os intêgrantes da.âtêC,rr iâ econôrnicâ represêntãdos pela

entÌdâde patronal convenente, foi  aprovada e instì tuida uma REcEITA PARA O EXERc clo DA REPRESENTAçÃO

SINDICAL PAÌRONAL, com fulcro no art igo 8s, incisos l l ,  l l l ,  lV e Vl e 149 da ConstÌ tuição Federal  e art igo 513,

al ínea "e",  da cLT, conforme a seguinte têbela e condÌções:

FEDERAçÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIçOS E TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO - FECOMERCIO 5P,

VALOR FATURAM€NTO ERUTO DO EXERCICIO ANTERIOR

R5 406,00 ATE 360 MIL
R$ 813,00 ActMA DE 360 MtL ATÉ 3,6 MrLHõEs

Rs 1.714,00 ACIMA DE 3,6 MILHÕES

Rs 198,00 INTEGRANTES DA CATEGORIA DE FE]RANÌES E VENDEDORES AMBULANTES
ISENÌO M E I

26.1 " o recolhimento deverá ser efetuado em pãrcela única, em 31 de janeiro de 2021,
bãncos, através de boleto bancário, que será fornecido à empresa pela FÊCOMERC O SP
SÃo JOÃO DA BOAVISTA.

exclusivamênte em

26.2 - Na hipótese de recolhirnento efetuado fora do prazo, o valor devido sêrá acrescido da multa I
por cento), além dejuros de mora de L% {um por cento) ao rnês.

26.3 - Êstâ contribuição abrange todos os estabelecÌmentos, matriz ou f i l lal.  os vâlores a serem
obedecerao à tdbe è aonrida nesr,ê cláutulà.

CLÁUSULA 27" -  CONÌRAÌO INDIVIDUAL DE TRABALHO:

Os contratos individuais de trabalho não poderão contrêr iar a presente Convenção

colet iva de Trâbalho.

CTAUSULA 284 - UNIFORME:
A empresa que exigir  ì rni forme deverá fo.necê- o gratLl i tamente, exigindo seu uso F\,

oiár io,  bem como suà conseÍvdçao e t ìoà èpaÍénLia. \Vì\d"

PARÁGRAFo ÚNlco: Por ocasião do fornecirÌ iento de novos uniformes, o funcionário
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deverá proceder ã devolução dos uniforrnes usados, e quando do desligamento ou rescisão de contrato de
trabalho, deverá o funcionário deverá devolver todos os unÍformes ern seu poder, sob pena de serem
descontados em seus direitos.

CúUSULA 29" CONÍRATO DÊ ÊXPÉRIÊNCIA:
o contrato de experiênciã terá prazo rnáximo de 60 (sessenta) diâs, incluída sua

eventualprorrogação.

CúUSULA 30. _ TRAEALHADOR ESTUDANTT:
O empregado estudante em estãbelecimento de ensino oficial,  ãutorizado e

reconhecido pelo poder competente, terá âbonada a falta ao serviço, para prestaçào de exames escolares,
desde que avise seu empregador, no mínimo,72:00 (setentã e duas) horas antes, sujeitando-se a comprovâção

CúUSUTÂ 31" _ ATESTADO MEDICO:
As Íaltas dâdas por motivo de doença serão abonadãs, obrigâtorjamente, por

atestados médicos emit idos através de convênios mantidos pela empresa empregâdorâ. Na ausência desses
convênios, os atestados médicos serão fornecidos por médicos credenciâdÒs pela Entidade Sindical ProÍissional

ou pelo Orgão Oficial da PrevÌdência Social.

CTÁUSULA 32..  AVISO AO EMPREGADOR:
Todo empregado afastado pelo INSS por acidente de trabalho ou por doença, Í ica na

obrigação de manter a empresã informada, por escr i to,  sobre o andamento de seu tratamento e o posslvel

retorno, propiciando condiçôes da empresa programar seu retorno

CLÁUSUtA 33" _ CIPAI
Ao empregado elei to para o cargo de direção de CIPA, f icâ vedada a dispensa arbi tráría

ôu sem justa cãusã, na forma do Art ìgo 10' ,  Inciso l l  das DisposÍções TransitórÌas da Const i tuição Federal .  -

CLÁUSULA 34" -  AVISO DE DISPENSAi
A comunicação ou pedido de dispensa faÊse á por escrÌ to e contra recibo.

CLÁUSULA 35..  IUSTA CAUSA:
Ao empregado demitìdo porjustâ causa, dar-se-á por escr i to a ciênciâ de sua

mencionando-se os motivos dêterrninantes da rescisão contrâtual

CúUSULA 36" _ CARTEIRAS PROFISSÌONAIS:
As empresâs cuÌdarão pêra que nas carteiras profissionais sejam anotados os cargos

efetivos dos funcìonários, .espeit:das âs êstruturas de cêrgôs e salários existentês na mesma

CIÁUSULA 37" _ PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAI-:

As empresas deverão preencher â documentêção exigida pelo INSS (ãtestado de

âfâstamento e salár ios, declaração de at iv idade penosa, pêrÌgosa ou insalubre, erc.  ) ,  qudndo sol ic i Ìado pel{ ,^

trabalhador e fornecêlo obedecendo ao prazo máxÌmo de 10 (dez) dia. 
N
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PARÁGRAFo ÚNlco: A inobservância do prazo acima acarretará multa de 10% {dez por
cento) sobre o salário mínimo, revert ido ern favor do empregado.

CIÁUSULA 38, _JUIZO COMPETENTE:
será competente a lustiça do Trabalho para dir imir quaisquer divergências surgidas na

âplicação ou interpretação desta Convenção.

PARÁGRAFo ÚNlco: o sÌndÌcato Profissionãl acordante poderá ajuizar Ação de
Cumprimento no câso dê descumprimento de quaisqucr c iusulã5 da prêsênte Convenção.

CIÁUSUTA 39, -  DIVULGACÃO DA CONVENCÃOI
As cópias da presente Convenção colet iva de Ìraba ho deverão ser êf ixadas em local

visível  nas sedes das Ent idades pãctuantes, no prazo de 05 (cÌnco) dias da ddtâ de aj lste,  dando-se assim,

cumprimento ao disposto no Artigo 614 da CLT e Decreto Í1Ó 229/67.

clÁusuLA 40" - coMPRoMlsso:
As entídâdes acordantes, de comum acordo, se cornprometem a manter contato

constante e diálogo franco, para â superação de conflÌ tos durante a vÌgência desta Convenção, que se

originarem de malferimento das disposÌções do pacto ou de sua indevida interpretação.

CúUSULA 41" -  FALTAS E HORAS ABONADASI
O empregado poderá deixar de compârecer ao serviço, sem prejuízo do salár io:

A. Até cinco dias consecut ivos, €m caso de íalecimento de cônjÌ lge, companheiro

ia),  pai ,  mãe, i rmãos e f i Ìhos.

B. Por cìnco dias, no caso de casamento, a part i r  do dja út i l  imediatarnente anter ior

ou do dia posterìor ao casamento, a cr i tér lo do empregado

CLÁUSULA 42..  CESTA BÁSICA:
As empresas fornecerão, gratui ta e rnensalmente, a todos os ernpregados,

básica de al imentos ou tÌcket al imentação compensatório, a serem entregues no dia do pagamento dos

PARÁGRAFo PRIMEIRo: Para as empresês que já concedem a cesta básica

comoensatórìo, f icâ inal terada a condição, contãnto que não contrãr ie esta cláusula, desobrigândo

cumprimento desta cláusula,

PARÁGRAFo SEGUNDO: O valor correspondente não integrâ âo salár io,  nem q

outros dìreìtos decorrentes do trato trabalhista.

PARÁGRAFO QUARTO: As empresas que durante a vigêncÌa do Contrato de

não fornecerern as cestâs básicas ou t icket al imentação compensatór io,  indenizarão à época da

contrêtual,  cada cestâ não concedida, acrescida de uma multa de 50% (cinqúenta por cento).

cesta
nos,

PARÁGRAFO TERCE ROt No caso de rescisão de contrãto de trabalho, fará jus a cesta

básicê de ãl imentos o trâbaihador que t iver no mês em curso, seldo de salários igual ou superior a 15 (quinze)

dias.

Trabalho
rescisão
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PARÁGRAfo QUINTO: As empresas que f izerem opção de concessão de cesta básica

CIÁUSUTA 43, - MULTA:
Fica pactuãda uma multa equivalente a 2% (dois por cento) do salár io normativo, por

infração e por empregâdo, revert Ìdo ern favor da parte prêjudjcãda, no caso de descLrmprimento de quaisquer

cláus! las do presente Acordo,

CLÁUSULA 44E ' ABRANGÊNCIA:
A presente convenção Coletiva de Trabãlho se aplica a todas as empresas, bem como â

seus empregados, respeitada as funções constantes da Cláusula 23 (segunda) e a área Sindical coincidente entre
os Sindicatos Acordântes (SindÌcato Êconômico e PfofÌssionâl), ou seja, os municípios de São João da Boa Vista,
Vargem Grande do Sul e Aguas da Prata.

E por assim estârem, justos e acordados, assÌnam a presente Convenção ColeÌiva de
Írabalho em 02 (duas) viês de ìgual formâ e teor, para que produza seus legaÌs e jurídicos efeÌtos, sendo que a

respeitarão os seguintes i tens:

> 12 Kg de Arroz Tipo I
> 5 Kg de Açúcar Cristal
> 4 pacotes de macarrão 500 gramas
>  l K c d e s a l
> 1 Kg de fubá
> 2 lâtâ de Extrato de Ìomâte de 370 grs
> 3 Kg de Feüão carioca
> 1 Kg de Farinhâ de Milho

> 1 k de Farjnhã de Trlgo
> 5 Latas de Oleo de Soja
> 1 l(s e Z de Pó de café
> 2 Pacotes de Biscoito de 200 grâmas
> 5 sabonetes
> l tubo de pasta de dente
> 5 barras de sabão ern pedrâ

e setem de 2020.

DA

presentê norma colet iva scrá lançada no s is temâ mediador do Mi . ìs tér io  da Economia -  S+crêtar ia do Trabalho

e Previdência, v isando seu devido registro e arquivamento.

sÂo JoÃo DA BoA vrsTA / MococA / sP, quinta-fei

,  a > ,  / /

4//.Z5,s.," 14 J 't/)-c-
SINDICATO DOS CONDU'OA" O' U' ' 'U'UI
RODOV. DE MOCOCA E REGIÃO
Nelson Ríbeìro do silvo
Diretor Presidente

El tsÌA
VISTA
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