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coruuEtucJ{o carã?yÂ DE TnAsAUrO

Convenfo Coletiva de Trabalho gue fazem eÍÌtÍe si, o SttÏoÍfttÍO írO CAHÉRüA vâRüErA ta
REúA E SãAtAãO DA EAA UI'rÁ, inscrito no Ctrtp#MF 54.6fft.883/0001{0, Registro $ndicat ns
2'l'l'10.014947190, estabelecido a Rua Prudenciana de Azevedo, 1.85 - Centro, CEP L!8?$218, na
cidade de São João 8oa \[sta Estado de São Pautq representado por seu Presidente, Sr. RUBENS
EDUARDO BIROCHI MORGABEL, brasileiro, soheirq portador do CPF ns 269.726.318-74, e o
SII$ITEI.TO Ir(E COr(urQaçS rrE wkrtrÍ}5 fr@OvúRt$ t E *ratrEl- E ffi6úO, inscrito no
CNPYMF 54.!t0.660/t001{5, Registro $ndical ns 211440.0294?1/90, êsrabetecido a Rua Canadá, tgs
- Jardim Lavínia, CEP I!73ê'340, na cidade de Mooca, Estado de 5ão Paulo, representâdo por seu
Diretor Pre$dente, Sr. NEI.SO[{ RIBEIRO DA SlLvA, brasileiro, casado, aposentado} portador do CPF/MF
nc 718.445.89&20, RG ne 7.859.866 SSP/SP, tem entre si, iusto e acordado, consoante deliberaçôes de
suas Assembléias Gerais e na forma de suas disposições estatutárias, considerando as paÍtes estaÍem
poÍ essa forma contribuindo de maneira efetiva, não só para boa paz como também Bara uma maior
eficiência do trabalho, interesse coÍnuÍn e bem estar do representante Profissional e Econômico,
ffi(NYíã!, se compor confurme lhes faculta a lei - CLT, ãrtigo 611, S 1e, para estabelecerem, sob o
-noÍnem 

iuris- de C,ut@o C.otettea úeTrafulho, as noÍïnas comuns e genéricas, nos limites de suas
representa@s e da base tenitorial do SINCOVA& ou seja: Municípios de São Joãs da Boa Vista,
Vargem Grande do Sul e Águas da Prata. mediante as Cláusufas e condições seguintes:

ctÃugrtl t'- usÊrcnü
O presente instrumento terá vigência de 12 {doze} mesês, com início em 01 de

Maio de zOn', coÍno Data Base, ficando revogadas todas as Cláusulas das Convenções anterioret e
término em 30 de Abril de 2022, quando novas negociações deverão ocorrer, na ïorma do que dispõe
o Artigo 616, Parágrafo 3o da CLT.

crÁusfi.Âz.-oos ptsossÂtARtAts E po fiEptsr

2.1. DO REGlttfE ESPECU|L DE PISO SALARIAL - REPIS:
Obietivando dartratamento difurenciado e favorecido fu Empresas de Pequeno

Porte {EPPs}, Miaoempresas {ME s}, Miroempreendedores Individuais {MEl's} e Feirantes e
Ambulantes, corno preconizado nos artigos 18-A e 76-A da Lei Complementar ns lftQl2CI06, fica
instituído o REGIME ESPECIAL DE P|SO SAIÁRLAI - RËPIS, a úgorar a partir de 01105fiS,1., que se
regerá pelas normas a seguir estabelecidas: \

\ r i \
PARÁGRÂFO 1o:- Considera-se microempreendedor individual, par*Jé leftitos

desta cláusula, a pessoa iurídica gue em cada ano-calendário aufira receita bruta {faturamento}-igual
ou inferior a RS 81.000,fi) {oitenta e um mil reais}.

PARÁGRAFO 2e:- Considera.se microempresa, pâra os efeitos desta cláusula, a
pessoa iurídica gue em cada ano<alendário aufira receìta bruta {faturamento} igual ou inferìor a RS
360.(n0,m {trezentos e sessenta mil reais}, ênquanto que a empresa de pequeno porte é aquela corn
hturamento superior a RS 360.000,0O {trezentos e sessenta mil reais} e igual ou inferior a RS
4.800,(n0,ü) (quatro milhões e oitocentos mil reaisl. 
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PARÁGRÀFO 3e:- Para aderirem ao REPIg as empresas enquadradas na forma
do caput e parágrafo 1s desta c,láusula deverão requerer a expedição de CERïïFICADO DE ADESÃO ÂO
REPI$ atrôvés do encarninhamento de solkitaçãg por meio eletrônico ou entregue na sede das
entidades sindicais econômica e profissicnal, contendo as seguintes inÍormaçües:

a) rarão social; CNPJ; Capital Social registrado na JUCESP, excets as Mtl's, que
deverá apresentar seu Contrato de Registro junto ao Portal SEBRAE; Código Nacional de Atividades
Econômias - CI{AE; enrdereço cornpleto; identific4ão do socio da empresa e do contabilista
responsável;

b| declaração de que a receita auferida no ano-calendário vigente ou
proporcional ao mês da declaração permite enquadrar a empresa como M|CROEMPREENDEDOR
IHDwIDUAL (MEU ou MICROEMPRESA tME) on EMPRESA DE PEQUENO PCIRTE tEPPl, no Regime
Especiaf de Piso salarial - REPïS 2027í2a22;

cl compromisso e comprovação do cumpÍimento integraf da presente
Conven$o CdetÍva de Trabalho;

d) as empresas poderã+ durante a vigência da presente Conuenção Coletiva de
Trabafho, aderirou ren(ryar o REPfi

PARÁGRAFO 4e:- Em atos homologatdrios de rescisão de contrato de trabalho,
deverão ser apresentadas os Certificados do REPIS, quer pelo Sindicato Profissional, guer pela lustiça
tederal do Trabalhq para compÍovação do enquadramento salarial no REPIS.

PARÁGRAFO 5c:- A f'alsidade de dedaraÉo, uma vez constatada, ocasionará o
desenquadramento da empresa do REPIS, sendo imputada ã empresa requerente o pagâmento de
diferenças salariais existentes, bem como as demais cominações legais. Ainda fica estipulada uma
muha no valor de R$ zm,ffi {duzentos reais} por empregado para as eÍüprefts MEl, ME e EPP e o valor
tle RS 300,00 (trezentos reais| por empregado para as demais empresas. Referida multa deverá ser
paga na sede do Sindicato Profissional, mediante recibo de pagamento devidamente pelos
presidentes das Entidades Sindicais Acordantes, sendo que o valor total será d
respectivos $ndicatos representativos das categorias profissional e econômica.

PARÁGRÂFO 6s:- Âtendidos tÕdos os requisitos, as empretas
entklade sìndìcal patronal, com validade coincìdente com a presente norma coletiva,
enquadramento no regime especial de piso salarial - CERTIFICADO DE ADESÃO AO REPIS, que lhes
facuftará, a partir de 0V0512021 até 3ÍJlo4.l2022, a prática de pisos salariais com valores diferenciados
daqueles previstos no item 2.2 desâ cláusula, conforme o €so, a saber:

os
l ) . /
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PARÁGRÀFO ?e - Às empresas qu€ protocolarem o formulário a que se refere o
parágrafo 2c desta cláusula poderão praticar os valores do REPIS ãAZttZgz? a partir da data do
protocdg ficardo sujeitas ao deferimento do pleito. Em caso de indeferimento, deverão adotaÍ os
valores pra,istos no item 2,2 desta Clausula, com aplicação retroativa a 0U05J2021.

Z?. DOS PTS{T$ SAI.âRIâIS:
Ficam estabelecidos os seguintes pisos salariais, a vigorar a partir de

AA$SPOL! desde que anmprida iotegralmente a jornada de trabalho legal, observaado o contigo no
Art. 2s,3s e 4s da tel 12.7SV2013:

23, DAs DEtrtÂts IXSFO$CõES:
Somente podefiá ser coritrat ado' fiíOTARISTA t NrCtAfiIf" quando obedecidas

as seguintes condições:

1. A CllH do possível contratado seia categoria 'C';

L Qge o mesÍno não tenha exercido anteriormente na Empresa interessada
na contratação, ou eÍn quatqueÍ outta, a função Motoristâ Geral.

4.5(nquilos;
3. Que o {s} veículo ts} em que irá laborar não ultrapasse peso máxirno de

4. Que opere noFabalho de coleta ou entrega no perímetro urbano'

pARÁGRÂFO PRIMEIRO: Somente será considerado mstorista de.ft:minhão /
rodotrem / bitrem e com direito ao piso salarial acima: i\ 7"r .' À w

1. Aquele que trabalhar exdusivamente com este üpo de veícuto; \$ l" "

Z O Motorista de CarreÌa que diri$r esporadicamente treminhão /
rodstrem /bitrem, não será enguadrado nesta categoria, mas receberá uma diferença proporcional ao
tempo que trabalhou nstes veículos;

ctÁugjtA g' - Rgruusrg srulruÂ|;
Para os trabalhadores gue já percebam acima dos pisos ora acordadot as

empres:Ìs da base terÍitoÍial do SINCOVAR manterão inalterada esta condição e ccncederão um
reajuste a vigorar a partir de 01 de Maio de 2021 no percentual de 7,59% {sete vÍrgula cinquenta e
noye pofitos percentuaisl, apliráveis sobre os salátos úgeÍrte em Abrif2021.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: As empresas que concederam adiantamentos elou
antecipaÉês salariais, poderão eÍetuar as compensa$es, respeitando o índice e os salários acordados.

PAúGRAFO SE€l,INtrO: A$ empresas que já fecharam $uas folhas de
pagamento poderão efietuar o pagamerto da difierença relaüva ao mês de competência Maio/2021
iuntamente com a foha de pagamento da competência Junho/2021, sem qualquer preiuízo.

crÁugnÀ t' - nEmcÕs e PERnonEs:
As diárias terão seus valores a partir de 01 de Maio de 2021fixados em:

A. ALIvlOÇO: RS Z4m {vinte quatro reais} - será pãgo ao motorista e a cada
aiudante, que em horário de almoço, estiver em serviços extemos ao domicílio da empresa.

8. JANTAR: R$ 24,00 {vlnte quãtro reais} - será pago ao motorista e a cada
aiudante que em horário de iantar, estiver em serviços externos ao domicílio da empresa.

C. PERNOITE: RS 24m tvinte quatro reais) - este valor que jã inclui o café da
manha, será pago ao motorista e a cada aiudantg guando em úagens a serviço da empresa, que em
razão de sua natureza e limitaÉo, implique em retorno no dla posterior.

D. CAFÉ DA MANHÁ R$ 9,00 {nove reais} - estê valor será pago ao motorista
e a cada ajudante, quando em viagens a seruiço da empresa, Qüë em razão de sua natureza e
limita$q implQue em inicio da viagem antes das 5:00 horas da manhã.

PARÁGRAFO PRIMËÍRG Os trabalhadores que chegarem a empÍesa após as
20:00 horas farão jus ao recebimento da verba do iantar.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os pagamentos das verbas acima serâoefetuados a
tftulo de reembolso, mediante a assinatura de recibo com or referidos valores, sendo ryo a5
empresas a concessão de reembolso atrrvés de Vale-Refeição, ou quando não aceitos
através de antecipação em dinheiro.

cúusutl s'- rrcocncÃo corstrvl:
Na vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho, as partes asseguram

um canal de negociaçãq caso ocorTa fato novo ou acontecimento impradsto que modÍfique
substancialmente a relação de trabalho.

c|Áusur.A 6r - PAGAT,|EilTO DOS Sfi.ÁruOS:
Os pagamentos dos salários deverão ser efetuados até o quinto dia útil do mês

seguinte.

cnugrl* f - wrrnvrro pERn msamgrro:
Sempre gue os salários forem pãgos através de bancos, esta irssegurará aos

trabalhadores um intervalo remunerado, a critério da empresa, de tal modo que não preiudique s
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andamento do serviço, para que o mesmo receba seu ganho, sendo que esse intervalo não
corresponderá a aquele destinado ao descanso e refeição.

cúusurl g' - oes$rros Hos slt.ÁRros:
Os descontos satariais, êm caso de rnultas de trânsito, furto, roubo, quebra de

veículo e avaria de carga, só serão admitidos se resultar configurada a culpa ou dolo do empregado,
sendo que as depesas orn obtenção dos boletins de sorrência serão zuportadas pela empresa.

pruúemfO ÚllrcO: Em caso de dispensa do empregado, será efetuado o
desconto em serxr direitos.

g.ltt$n Â 9| - Â8CIfio ÂpofsErrloor*tA:
As emgresas pagarão ao empregado que se aposentar, uÍn abono de duas vezes

a sua remunera$o contratual, desde que o mesmo tenha cinco anos de trabalho consecuüvos na
mesma emprelra. Em caso de aposentadoria por invalidez. este abono deverá ser de très vezes a sua
remuneraSo contratual, independente dotempo de serviço.

cúusuÁ 1o'- HoRAs E!ffR rs:
As empresas remunerarão as horas extras com um acréscimo de 5096

{cinquerüa por cento} sobre o valor da hora norrnal, até o limite de 50 {cinquenta} horas extras
mensais, e as que excederem esse limite, serão remuneradas com o acrÉscimo de 7596 {setenta e cinco
por cento) sobre o valor da hora normal.

PARÃGRAFO PRIMEIRO: As horas extras integrarão, quando habituais, a
remuneração dos empregados para efeito do D.SR,, Férias, V3 Constitucional, 13" Salário, Aviso
Pré\rio, INSS, FGTSe verbas resdsórias.

\
pnnÁeRAFO SEGUNDO: Às empresas que já remuneftìm as hora\extras em

percentuais superiores, ou através de outros critérios da compensação a esse tÍtulo, fica \çslpluado o
direito de manter inatterado esse procedimento. \ " \ fÀ

PARÁGRAF0 TERCEIfiO: O D.S.R. trabalhado será remsnerado com
de 1ü)% {cem por cento}, desde que não haia folga compensatória.

PARÁGRAFO QUAfiTO: Tendo em vista as peculiaridades ËircünstãncÍâis
existentes no transgorte, que acarretam a extrapolação da jornada de trabalho nem seínpfe é possível
ser detrntda pelo empregadu, a cãtegoÍta econômica e prorffssional signxárias desse instrumento
reconhecem que o limÍte de horas ertras no setÍnento, para os motoristas e tripulação, pode ser de
ate 04 horas diárias, nosteÍrnos do Artigp 235-C da CLT.

ctÁusurl tt'- rÉnns:
As féria+ só poderão ter o início em dias uteis, respeitando no mínimo dois dias

que anteaedam sábados, domingos e feriados.
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PARÁGRÀFO PRIMEIRO: Às férias poderão ser divididas em até três períodos de
descanso, nenhum dele pode ser menor de cinco dias conidos, e um deve ser maior de 14 dias
corridoc, discriminando claramente as datas iniciais e finais destes períodos em documentos firmados
por trabalhador e emprëa.

paffiRçg SEGUNDO: Ao empregado güe nfu tiver nenhuma Íalta
injustificada ao longo do período aquisitivo de férias, será atribuÍda uma gratificação correspondente a
mais 05 {cinco} dias de descanso, que poderá, a critério da empresa, ser revertida em pecúnia, que
será paga na mesma oponunidde da concessão das fériâs.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O ernpregado quando do retorno das Férias gozadas,
terá estabilidade provisória de emprego e salário por 30 (trintal dias.

cúusuLe rzl - lorgoilAl rroruRilo:
O pagamento do adicional noturno será no importe de 2W" {vinte por cento}

sobre a remuneração contratual, sempre que o trabalho for executado entre as 22:ü) horas de um dia
até as S:fl) horas do dia seguinte.

cúusult t3' - aotgonnt oe lrslrugnronotr
As atividades desenvoMdas em condi$es insalubres serão remuneradas com

obserrância aos adicionais seguintes:

{ 1096 {dez por cento} sobre o salário mÍnimo, quando em grau mÍnimo.
{ 2O96 {ünte por cento} sobre o salário mÍninro, guando em grau médro.
í 4o96 tguarenta por cÊnb) sobre o salário mínimo, quando em grãu máximo.

crÁugllarf -lor(xotn oe ptrucurogoaot r prtostolpt:
Será devido o adicionaf de periculosidade de 3096 {trinta por centq} do safário)êfa oeu{x} o asrc|{}Íìaf oe pencunsrqaoe oe íD6 {ürnra poÍ ceffiql so safafF

contratual, a todo empregado que desenvolver atividade em raio de risco de produüqs\xplosivos,
inflamáveis ou corosivos 

\\ 6
\\, lril

cúusuu rs'- pRÊmp pfi rumpo or stRvlco: "\ )
O Prêmio porTempo de Servip {F.ï.S.}, a gue faz jus todo empregado corn dois

ou mais anos de serviços consecutivos prestados ao mesmo empregador, serâ de 5Ã {cinco por cento}
mensal, calculado sobre o salário base do empregado.

PARÁGRAFO ÚtttCO: O PTS não tem natureza salarial para fins de equiparaçãq
sendo deyido a partir do mês seguinte aquele que o empregado completar 02 {dois} anos de serviços
na mesma empresa, não sendo devido cumulativamente.

gÁugrut ro'- corrnou ot rnnfuuo:
As empresas ficam obrigadas a manter controle de horário para seus

empregados, na forma da lei.

Rie. ?de 17
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PÀRÁGRAFO ÚtttCO: A assinatura do empregado é indispensável em se
tratando de fichas de contmle interno/externo, rÊssalvados outros critérios adotados nâ empresa.

cúusuulrf -coupenscÃo e pnonnoelcÃo oe nonÁmo oe
TRAEAI.HO:

A prorrogação e compensação da duração diária do trabalho, obedecidos os
preceitos hgais, fica autorirada, atendida as seguintes ÍegraÍ:

A Não estarão suieitas a acréscimos salariais, as horas acrescidas em um ou
ouüo dia, sem que seia scedido o horário contratual da semana.

B. As horas tróalhadas excedentes deste horário, ficarão sujeito aos
adicioÍìab previstoe nesh cowerr$o.

C. As regras constantes nesta cláusula serão apliaiveis no caso do menor, ao
trabalho em horário diumo, isto e, até as 22:ffi horas.

crÁusure rf, - nuxÍrp runmm:
No caso de ocorrência de óbito do empregado, a empresa pagará aos

dependentes a título de AuxÍlio Funeral e a época do óbito:

A. 03 (tÍêsl salários nominativu, quando o mesmo for ocasÍonado por
acidentes de trabalho, sem carência de tempo de serviço.

B. 02 {dois} salários nominativos, quando mesrno for ocasionado por outras
causa, desde gue o empregado falecido tenha no mínimo 24 (vinte e quatrol meses de trabalho na
msÍna eÍnprsâ.

cúusuunrf -gmnnnEno eiupnegnoo em lDlor ou
PRESTÂCÃO DO SERVICO MIUTAR:

Será arsegurda ao empregado em idade de prestação do se
estaundade prevlsta na Lel ns 4.375/64.

cúug,Le 20'- Ganmnt to gttpRgelgo lctogtrt*oo:
Será assegurada ao empregado acidentado no trabalho, estabilidade prevista

no Anigo 118 da Lei 8.213/1.S1.

gÁugfla er'- gnREnnn lo e*rpRreroo su vns oe lposrxrsooRr*:
As empresas assegurarão aos empregados gue estiverem, coÍnprovadamente, a

02 (doisl anos da aquisiËo do direÍto a aposentadoria e que tenha prestado 08 {oÍto} anos de serviços
à mesma empregdorã, o emprego ou salário durante o período que fahar parã ãpos€ntar-se,
excetuandc'se os casos de demissões poÍ justa caus, da extinção do estabelecimento ou motivo de
força maiu cunprovado, desd€ que por elas avisados.

ft militar,

\,fr

Pás.8de 17



SnDGITO DO COUBOO VÀet|grr

sncomEncn eË,ffi ão" 
rdo oe roe usn

F*ffith6pGw's'ÚornrEen pnrdear*rna e âgrcdo, ls - ceüÍ,o
Saoroaoür lorvÈt'-SP

suìucÀTo D(F corutï(nEs E
vEírnÍE ntpüí. DÊ üococA e negÃo

{r9l35s$9r{tr
Rua Cenlúü I85 - Jirdm lilúni!

Isom-SF

aÁusuu zzf -€nmunnlo rupnecloo lr*snno puro uss:
Ao empregado que retomar de gozo de auxílio doença, será assegurado

emprego ou salário, por 60 {sessental dias após a alta médica.

cúugltl t3' - cmlltnl m R;scrsÃo coltm*rulr:
As rescisões coÍn mais de um ano de contrato de trabalho, serão

preferencialmente homol€adas no Sindicato da Categoria Profissional ara acordar*e e/ou D.R.ï. da
MinistéÍio do Trabalho.

PAfiÁGRAFO ÚtttCO: As resclsões de contrato de trabalho dos empregados
abrangidor por esta Conven$o, sem preiuízo do item anterior, serão homologadas se a@mpanhadas
das guias de recolhimento de contribuições deúdas ao Sindicato Profissional, referente aos úftimos
dore meses, além dos documentos previstos na Instrução Normativa n! 002, de 12 de Março de 1992.

cúugrtÂ z4r - cotrf,tgurcÃo rtcocr,Ar
Considerando o efeito erga omnes da negociação coletiva, de forma

proporcional, eguânime, justa e legal {Art. 513, alínea oeo, óa CLT} entre todos os integrantes da
categoria, de forrna qu€ os trabalhadores não associados também contr'rbsam para a dinâmica da
negociação coletiva, rnediante a cota estaHecida no instrumento coletirro neggciado.

Considerando a necessidade de se maÍÌter o custeio da atividade sindical por
parte da categoria profissional {CF, art. 8e, lll, lV e V, clç Art. 611, da CLT} isso porque a capacidade
econômica da emidde sindical profissional pode influirdiretamente no poderda ação sindical;

Considerando que nas seis oportunidades em que o legislador recorre à
expressão autoriza$o prévia e expressa a que se refere a Lei 13.46712Qt7, em nenhuma delas se
apuÍit a expressão individual {Artigos 578,579,582,583,602,611-8, XXVI, da CLT}, posto que, se assim
o deeiasse, o teria feito, não sem ferir, mais uma v€2, os princípios fundantes da ConstìtuiçSo Federal.

Considerando que a assembleia geral do sindicato é o local e o mom€nto

adequados para que os indivíduos int€grantes da otegoria, seguindo os valores supremos de nossa

Constituição, coün liberdade, igualdade e segurançã, manifestem suas opiniões e, em harmonia sociaf,
realizem a concertação e a solução pacffica dos eventuais conffÌtos de interesses existentes hg seio da

categoria, em tudo no que diz respeito ao exercício da lÍberdade e autonomia sindical, aí

forma de organização e de administração srício-econômico-financeira do sindicato;

Considerando gue a contribuição estipulada em instrumento

trabalho dene ser aprorada em assembleia legÍtim4 represertativa, democrática e regularmente

convocada, assegurada a ampla participação de todos os integrantes da categoria, associados ou não

ao sindicato, finda em valor razoável e assegurcr aos nâo filiados o direito de oposição ao desctnto;

Consi{t€rôndo gu€ o resu}tado da negocia$o abrange a todcs os

representdos, filiados e não filiados ao sindicato, constituindo medida de justiça que os abrangidos
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pelo resultado da negociação possam dar a sua cota parte pelo esforço coletivo de estipulação de
melhores e de novas condÇões de trabalho, independenternente da filiaçâo à entidade sindical.

considerando que o Artigo 462, da clt preceituã que o desconto sobre c
salário do trabalhador é permitido quando previamente estabebcido em instrumento normativo
{acordo ou convenção coleüva de trabalho};

Considerando que o desconto em folha de contribuigo devida ao sindicato
também é regulado pelo artigo 545 da CtT, cuja redação estabelece o requisito 'devidamente

autorizôdos".

considerando ainda o Enunciado 38, da ANAMATRA, aprovado na zÈ Jornada
de Direito Material e Processual do Trabalhq realizada nos dias 09 e 10 de Outubro de 2017, as
partes signatárias do presente instrumento normativo se ajustam no sentido de que:

al As empresas descontarão de seus empregados e no píazo de vigência da presente norma
coletiva, a ContribuiSo aprovada em Assembleia Geral da Categoria realirada nos dias 01,03 e
04 de Março de 7021, conforme Edital publicado no Jornal Agora, página A-10, Edição do dia
26l021202J,, a qual deliberou pelo fixação da Contribuição Negocial no percentual de 296 {dois
por cento| rnensal do salario base de cada trabalhador representado pelo Sindicats Âcordante,
associados ou não ao Sindicato Profissional, ficando ressalvado a qualquer tempo o direito a
oposiÉo por parte do trabalhador, o quaf deverá rnanifestar perante Sindicato Profissional.

bl A empresa efetuara o recolhimento desses valores em favor do Sindicato profissional
Acordante aÈé o 15c dia do mês subsequente ao do efetivo desconto, em guias próprias a
sereÍn fomecidas gelo grôgr'w $ndlcato Profissionaf.

cl Sená cobrado multa de 2% {dois por cento} sobre o valor da guia, no caso de agaso no
recolhimento.

dl Fica vedado à Empresa a realização de quaisquer manÍfestações, atos, campanhas ou condutas
similares no sentido de incentivar ou instigar os trabalhadores não filiados ao Sindicato a
erercerem o seu direito de oposiSo por escrito.

el Fica vedado ao SindicaÉo e seus dirigerrtes a realização de quaisquer atos ou
condutas similares no sentido de constranger os trabalhadores não filiados
profissional a elrercerem seu direito de oposição por escrito,

fl A contribuição fixada nesta cláusufa é resuhado da concordância prévia e expressa da
em cqrtrlbuir sn a enüdade de dase, manifestada em assemblela geral extraordinárüa,
devidamente convocada e com ampla publicidade.

gl O Sindicato profissional será litisconsorte necessário, nos termos do Art. 611-À, $ 5e, da CLT,
em ações que aontenham pedido de devolução desta contribuiSo e s€ responsabilirará pela
procedêncÌa do pedido referente esta contribuigo;
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crÁugjrn zs' - enrnsluo*oes surorans:
Desde que observado os teffnos do Artigg 545 da CLT, as empresãs

descontarão em folha de pagamento de seus funcionários, mediante comprovante de filiação, as
Mensalidades Associativas em favor do Sindicato Profissional acordante, procedendo o $eu
recolhimento até trinta dias após o aludido desconto, incorendo na Ínesma, em €aso de atraso, muha
de 1ü6 tdez por cento) sobre o valor da guia.

GI.ÁUSI'IA 26. - COTTRTSTXCÃO DÀS EìilPRESAS PÂRA O CUSTHO DÀS
rrEcocucõEs coÌmvÀs:

Nos termos da le$slaSo vigente e iurisprudência que rËgem a matériâ, e
considerando+e ainda a vinculação da representação sindical; a obrigatoriedade de participaçâo das
entidades sindicais nas negociaç5es coletivas de trabalho e a deliberação em assembleia geral da
categoÍia, devidamente convocada nos Ìermos esÌatuÌários, como erpressão da autonsmia privada

coletiva, que autorizol a cehbração da presente Convenção Coletiva, aplkável a todos os integrantes
da categoria econômica representados peta enüdade patronal Êonvenente, foi aprovada e instituída
uma RECETTA PARA O EXERCÍC|O DA REPRESENTAçÃO StttOreL PATRONAL, com fulcro no artito 8s,
incisos ll, lll, lV e Vl e 149 da ConstituiÉo Federal e artigo 513, alínea "eo, da CLT, conforme a seguinte
tabela e condições:

FEDERAçIcI Do coMÉRcIo DE BEils, sEFIì/Iços ETURTSMO DO ESTADO DE SÃO PAULO. FECOMERCTO SP.

26.1 - O recolhimento deverá ser efetuado em parcela única, em 31 de ianeiro de 2022,

oclusivamente em bancos, atrrves de boleto bancáriq que será fornecido à empresa pela

FECOMERCTO SP e/ou SINCOMERC|o 5ÃO JOÃO DA 804 V|5TA.

26.2 - Na hlpótese de recolhimemo efttuado fura do prazo, o valor devido será acrescido da mutta de
29É {dois por cento}, além de Juros de mora de 19{ {um por cento} ao mès.

26.3 - Esta conúibuição abrange todos os estabeleciÍnentos, matriz ou filial. Os valo\ a seÍem
recolhidos obedecerão à tabela cofitida nesta cláusula. \ \ r\ì.' W

cúusuLnzf -menRlro lilotvtouÀt oernngA$o: Àr

Os contratos individuais de trabalho não poderão contrariar a presente

Convenção Cdetiva de Trabalho.

cúusula z8l - uHtFoRltE:
A empresa que exigir uniforme deverá fornecê-lo gratuitamente, exigindo seu

uso diário, bem como sue @nservação e boa aparência.

VAIJOR rnnnlrmrro 3nltro Do s$noÂt{TEnpR
RS {ffi,M A1É350Mrr
RS 813,00 ACITúÂ DE 360 MITATË 3,6 MITHÕES

Rs 1.714,00 ACTMA DE 3,6 M|IHÕES
R$ 1e900 INTE€RANTES DA CATEGORIÂ DE FEIRÂNTES E VENDEDORESAMSUI-âNTES

rsEt{to MEI
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PARÁGRAFO ÚtttCO: Por ocasião do fornecimento de novos uniformes, o
funcimário deverá proceder a devolução dos uniÍormes usãdos, e quando do desligamento oü rescisão
de contrato de trabalho, derrerá o funcionário darerá derrofuertodos m uniformes em seu poder, sob
pena de serem descontados em seus direitos,

crÁuglrn lg' - conrREro or orpsruÊrcn:
O contrato de experiência terá prazo máximo de 60 {sessenta} dias, incluída sua

eventual prorrogação.

crnu$lra gf - rnasâl}|AmR E$ruoAilrgr
O empregado estudante em estabelecimento de ensino oficial, autorizado e

reconhecido pdo poder competente teú abonada a falta ao serviço, para prestação de Èxames
escofares, dede que avise seu empregadar, no mínimq 72:@ {setenta e duas} horas antês,
sujeitadose a comprsrdo posteÍior.

ctÁuglla gt' - ltEsmoo ttÉotco:
As fattas dadas por motivo de doença serão abonadas, obrigatoriamênte, por

atestados médicos emitidos através de convênios mantidos pela empresa empregadora. Na assëncia
desses convênios, os atestados médicos serão fornecidos por médicos credenciados pela Entidade
Sindhal Prdssi<rnal ou pelo &gão Oficial da Previdência Social.

GÁuE,tA gt' - Evtso lo eilpRselgon:
Todo empregdo afastado pelo INSS por acidente de trabalho ou por doença,

fica na obrigação de manter a empresa informad4 por escr'rtq sobre o andamento de seu tratamento
e o possível retorno, propiciando condições da empresa proËramar seu retorno.

ctÁuslrlA33'-ctPA
Ao empregado eleito parâ o cargo de direção de CIPA, fica vedada a dispensa

artitrária txt sem justa causa, na forma do Artigo 10", Inciso ll das Disposições
Constituição Federal.

ctÂusutl 34' - lvtso og uspgttsE:
A comunicação ou pedido de dispensafar-se-á por escrito e contfa recibo.

cúugllegs'-rusreceu*
Ao empregado demitido por iusta cirusa, dar-se-á por escrito a ciência de sua

dispensa, mencionando-se os motivos determinantes da rescisão contratual.

da
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aÁu.suun rd - clrranls pRonsgonns:
As empresas cuidarão parâ que nas carteiras profrssionais sejam anotados as

utrtos e'f€tiìros dc funcionáÍios, respeitadas as estruturas de mrgos e salários existentes na mesna.

cúusure lr'- pnegrn+mrrro os ronmurÁruos ot pRsvroÊxgr
S{)CIA[:

As empresas danerão preencfier a dos,rmenta$o anigida pelo tlrtSS (atestado
de afastamer*o e salários, dedaração de attvidade penosa, perigosa ou insahrbre, €tc..,), guando
solicitado pelotrabalhador e fomecê-lo obedecendo ao prazo máximo de 10 {dez} dias.

PARÁGfiAFo ÚNrcO: A inobservância do prazo acima acarretará rnulta de 1096
{dez por cento} sobre o salário mínimo, revertido em favor do empregado.

cúu$rrl lt' - runo coriperrure:
Será competeÍÍte a Justiça do ïrabalho para dirimir quaisquer divergÉncias

surgidas na aplica$o ou interpretação desta Convenção.

PARÁGRÂFO Útttc0: O Sindiato Profissional acordante pod€Íìí ajuizar Ação de
Cumprimento no caso de descumpÍimento de quaisquer cláusulas da presente Convenção.

ctÁugnn gg. - oluteEcÃo ol cotrtvtttcÃo:
As cópias da presente Convenção Coletiva de ïrabalho deverão ser afixadas em

localvisíyel nas sedes das Entidades pacftaÍfies, no prazo de 05 {cinco} dias da data de ajuste, dando-
se assim, cumpÍimento ao disposto no Artigo 514 da CLT e Decreto n! 229/67.

ctÁu$,tÂ {d - coMploârltsso:
As entidades acordantes, de comum acordo, se

contato coÍìstante e diálogoftan@, paÍa a superaÉo de confrÍtos durante a vigência
gue se originarem de mal ferimento das disposições do pacto ou de sua indevida

ctÁusrtA 4t. - rntms E fÍ}RAs mllols:
O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário:

À Até cinco dias cansecutiyos, ern caso de tafecimento de côniuge,
companheiro (al, pai, mãe, irmãos e filhos.

B. Por cinco dias, no caso de casamento, a partir do dia util imediatamente
anterior ou do dia posterior ao casamento, a critério do empregado.

cúusunazf -cesnúgcnc
As empresas fornecerão, gratuita e mensalmente, a todos os empretados, urna

cesta básica de alimentos ou ticket alimentação compensatório, a serem entregues no dia do
pagamento dos salários,
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PÀRÁGRÀFO PRIMEIRO: Para as empresas que Ë concedem a cesta básica ou o
tic*et compeÍrsatório, fica inaherada a condi$o, contanto que não contrarie esta cláusula.
desobrigando csim, do cumprimento desta dáusula.

PARÁGMFO SEGUNDO: O valor correspondente não integra ao salário, nem
quaisquer outros direitos decorrentes do trato trabalhista.

PARAGRAFO IERCEIRO: No caso de rescisão de contrato de trabalho, fará ius a
esta báska de allme*os o tÍúalhador que tiver no rnês efn curso, saldo de saliirios igual ou superior
a 15 {quinze} dias.

PARÁGRAFO QUARTO: As empresas qu€ durante a vigêrrcia do Contrato de
Trabalho não fornecerem as cestas básicas ou ticket alimentação compensâtório, indenizarão à época
da resdsfu csrtratual, Ëda cesta não concedlda, acresdda de uma multa de 5096 {cingüenta por
cento).

PARÁGRAFO QUINTO: As empresas que fizerem opção de concessão de cesta
básica respeitarão os seguintes itens:

> Sbarras desabÊoem pedra

cúusutl Eg'- tfutt*:
Fica pactuada uma mutta equivalente a

normativo, por itúação e por empregado, re\Íertido em favor
descumprimento de quaisguer cláusulas do presente Acordo.

2% (dois por centq) do salário
da pa*e preiudicada"qo caso de

\}, M
CIÁUSUIA 44. - TRÂ8Â$IO EM RE6II,IE DE TIMPO PARCIAI.I 

.\T\,

\ J
Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuia duração não

exceda a tÍiÍrta hsas semanais, sem a possibilidade de horas suplementaÍes semanais, ou, ainda
aquele cuja dura$o não orceda a vinte e seis horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até
seis horas suplementares semanais, respeitando o disposto no artigo 58-A da CLT.

A caracterização de grupo econômicq para efeitos de reconhecimento de
vínculo empreg6ício e de responsabilidades decorrentes das relações de trabalho, incluslve para

aplicação dos dispositivos desta norma, não depende da mera identidade de sócios, sendo necessárias,
para a onfiggraÉo do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva omunhão de
interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes, nos termos do disposto no $ 3!, art. 2e,
da CLT.
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aÁuglrÀ 46r - cERnRcADo pARÀ coìnpEsAcÃCI ol lonilÀD* os
TRABAT}tr}. CECOTIfr.

Para que as emprffis possam utilizar a compensação da jornda de trabalho e
sua ffexibiïizaâa, especificada nâ clausula 47s {DA coMPENSAçÃo DA JoR|{ADA DE TFÂEALHO E SUA
FIEHB|IJZAçÃO) da CCf àOZUZAZZ, se fãz necessário aquisi$o do certificado CECOM que será
emitido pelo $ndicato Hronal - SINCOMERCIO através de declaração emitida pelo Sindicato Profissi -

onal, que se regerá pelas normas a seguir estabelecidas:

Parágrafo le- Compromisso e comprovação tlo cumprimento integral da
presente Conven@ Coleüva de Trabalho;

Parágrafo 2e- As empresas poderão, durante a vigência da presente Convenção,
aderir ou renoìÍar o CECOM;

Parágrafo 3c- Em atos homologatórios de rescisão de contrato de trabalho
deverão ser apresentados os Certificados CECOM queÍ no Sindicato Profissional, quer na Justiça
Federal do Trabalho, para comprovação do enquadramento da Clausula 471 {DA COMPENSAçÃO gA

JORNADA DE TRABAT.I|O E sUA Ft"EXlBlLtZAçÃOl Ua CCr202u2022;

Parágrafo 4e- A falsidade de declaração, uma vez constatada, ocasionará o
desenqudramento da empresa do CECOM, sendo proibido a cotnpensação da jornada de trabalho.

Parágrafo 5c- Àtendidos todos os requisitos, as empresas receberão da
entidade sindical patronal, sem gualquer ônus e com validade coincidente com a presente norma
coletiva, o cERïFlcADO PARA COMPESAçÃO DAJORITADA DE TRABALfiO - CECOM.

uÁttsrlÂ*rr - ol mupEnsAcÃp onronilADn oe r*ABArHo r sU4
FItrtBrUZACÃO.

A! Visando, adaptar suas neÉssidades de trabalho a demanda do mercado e,
considerando a sazonatidade dos serviços, as empresas ficam auÌorlaadas a adotarem, por ësta
Convenção ColeÈiva de Trabalho, uma fornada flocível mediante a criação de um BANCO DE HORAS
que será administrado atraves de débito e crédÍto, onde o excesso ou a dim de horas

trabalhadas em um dia será compensada com a correspondente diminuição ou aumento \iornada,
dentro do prazo de doze meses. l.,rr: \

\r\i

Bl O saldo do Banco de Horas {credor ou devedor}, deverá ser

mensalmeote ao trabalhador envofuido, com uma üa ao mesmo, e outrâ que dará seu ciente a Seu
empregador.

C! Assim, quando os serviços de transportes estiverem êm baixa, os
empregados @erão deixar de trabalhar a iornada normal diária, ficando as horas não trabalhadas
como débito dos empregados no banco de horas, sendo gue o empregado estará descansando e
recebendo o seu salário normal pelas horas não trabalhadas;

Ol Quando, os serviços estiverem em afta, os empregadostrabafharão alÉm da
jornada normal, sendo que essas horas não serão Fâgil, constituindo crédito dos empregados no
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banco de horas, as quais serão compensadas com débito existente, ou peÍïnanecerá coÍno crédito para
descanso posterior, dentro da vigência desta convenção coletiva.

E| As horas que fizerem parte do Banco de Horas, tanto para crédito como p6ía
débito serão compensadas sempre na proporSo de uma hora por uma hora.

F) Os fundamentos legais da presente comBensa$o de jornada de trabalho é
ÍeEo com futcro no gue dlspõe o Artigo 59, Parágsrafo segundo da Consolidação das leis do Trabalho,
com redação dúa pela Lei n.g L3.46712017 - artigo 7e do Inciso )Oflíl da Constituição Federal.

Gl As horas trabalhdas nos dias destinados ao Oescanso Sernanal
Remunerado, não poderão ser induídas no Eanco de Horas para fins de compensação, e deverão ser
remunerados de aordocom a Lei.

H) Tento as horas débito quanto as horas créditos, deverão ser
obrigatoriameÍtte compensadas até o termino de vigência da presente norma coletiva, sendo que,
aesta data se dani o enerrameflto do banco de horas na seguinte forma:

H.1) Existindo saldo em favor do trabalhador, as horas não compensadas até
esta data limite deverão ser pagas no holerite de pagamento do mês de Maio/2022, com os
acréscirnos preústos na presente norma Coletiva

H.2) bdstindo saldo em favor do empregador, as mesmas deverão ser
consideradas coíno compensadas.

H.3l Em ambos os casos, as horas débito ou crédito não poderão ser
transferidas para a vigência da futura norma coletiva.

l) Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho setn justa causa, PoÍ
iniciativa do empregador, sem que tenha havido a compensação integral da iornada traQalhada além
da normal, o mrprqado fará ius ao pagameÍrto das horas não ccmpensadas como extras,\no caso do
empregdoserdevedor,aempresanãopoderáprocederodesconto. rr \ Xì$,w

crÁu$rtA 4gr - ol APucAfão oEssÂ colrlvsficãÇ los ÂsstrlÂoos glou
COTITRIBI'ITES AO SIlIDrcÂTO PROFISSIOTTAT E ECOTTôMrcO.
Considerando a prevalência do negociado sobre o legislado instituído pelo Ârt.

611-4, da CLT, a aplicação das cláusulas da presente Convenção Coletiva de Trabalho é devida apenas
aostrabalhad(rs ou empresias associadas e/ou ontribuintes aos Sindicatos pactuantes.
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As normas.oo*ffim de intenso pÍocsso de negociação,
de maneira que o fedramento da presente ConvenSo Coletiva de Trabalho implicou em mutuÍl
concessão crxn a finalidade de dregarem a um resultado saüsfatório para as respectivas categorias
temnômim e profissionall, sendo güe a desconsidera$a de uma cláusula implicará em desequilíbrio
da negociação e interven$o na vontade das partes, razão pela qual o respeito por parte das
Autoriddes Admini$rativas e do Poder Judiciário se faz necessário, uma v€z que as cláusulas
constantg deste instrumento normativo atendem os termos do artigo 7s, inciso )ofttl da Consfrtuição
Federal, e legislação vigente.

crÁugrtA sor - *snnreÊrg*
A presente Convenção Coletiva de Trabalho se aplica a todas as empresas, bem

como a seus empregados, respeitada as funç&s constafites da Cláusula 2l {segunda} e a área Sindical
coincidente entre os Sindicatos Acordantes {Sindicato Econômico e Profissional}, ou seja, cs municípios

de SãoJoão da 8oa \Ftsta, Vargem Grande do Snl, A$raíe nguas da Prata.

E por assim estarem, iustos e acordados, assinam a presente Convenção
Coletiva de T em 02 (duasl vias de igual forma e teor, para gue produza seus legais e iurídicos
efeitos, sendo prerefite no(Ína coletiva será lançada no sistema mediador do Ministério da

doTrabaÍho e Previdênda, visando seu devido regrt$ro e arquivamento.

JOÃO DA 8OA VISTA / MOCOC* / SP, segunda'feira, 31 de maio de 2a2L,

Economia -
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SINDiCATO DOS CONDUTORES DE VEíCULOS
RODOV. DE MOCOCA r nrAÉO

llekon RlbehofuSIIw
Dirctor PresidentePrcsidcnte

Pâ5.\7 de17


