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Indaiatuba, 28 de junho de 2021.

Ilustrfssima Senhora 

Sanaa Murayama Sarto

Presidente do Sindicato do ComOrcio Varejista de Campinas e Regido

Assunto: Pauta de Neqociacao Coletiva 2021/2022

llustre Presidente

O SECOM - Sindicato dos Empregados no Com6rcio 
de indaiatuba, por seu presidente, que ao final assina, vem por intermedio da presente, 
encaminhar a Vossa Senhoria, a Pauta de Reivindicagoes da Categoria para base 
territorial no Municipio de Indaiatuba, do periodo de 01 de setembro de 2021 a 31 de 
agosto de 2022 visando a negociagao coletiva 2021/2022.

Entretanto, Senhor Presidente, procedemos a entrega da 
Pauta no prazo estabelecido na Clausula 62 ParSgrafo Onico do atual instrumento 
coletivo, ou seja 60 (sessenta dias) de antecedencia com o objetivo principal de nao 
causar prejuizos ao trabalhador. Diante disso esperamos que a celebragao da 
ConvengSo Coletiva de Trabalho 2021/2022 seja concretizada logo ap6s a data base.

Desta feita, encaminhamos as principals reivindicagoes 
da categoria, as quais serao objetos de debates nas prdximas reunioes, ocasiao em que 
colocaremos nossas razoes para os pleitos com as ponderagdes peculiares de cada uma 
delas. Esclarecemos por oportuno, que as reivindicagoes ora apresentadas sao fruto de 
reivindicagoes dos comercterios de vSrios seguimentos, bem como da convivencia entre 
capital e trabalho nos ultimos 29 (vinte e nove) anos de nossa existencia.

SALARIO. REAJUSTES E PAGAMENTOS

1 - REAJUSTE SALARIAL: INPC do periodo + 5 % de produtividade;
2 - SALARIOS NORMATIVOS: minimo de R$ 2.337,50; /
3 - Implantagao de novos pisos salariais para agougueiros, padeiros, confeiteiros no valor 
minimo de R$ 3.750,00 (tres mil setecentos e cinquenta reais). Cargos de Gerencia/e 
Supervisao, piso minimo de R$ 4.432,00 (quatro mil quatrocentos e trinta e dois reais). 
Abono de 01 (urn) piso da categoria para os trabalhadores das empresas qui^ 
desempenham atividades essenciais (conforme decreto 10.282/2020 e 10.344/2020).

4 - CALCULO DAS HORAS EXTRAS DOS COMERCIARIOS COMISSIONISTAS - As 
horas extras dos comissionistas serao calculadas conforme segue:
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a) Apurar a media das comissoes auferidas acrescidas do DSR, considerando os 3 (tres) 
meses de maior remuneragao compreendidos dentre os 12 (doze) meses que antecedem 
ao pagamento da referida verba;

b) Dividir o valor encontrado pela jornada efetivamente trabalhada/contratada para obter 
o valor da media hor£ria das comissoes;

c) Multiplicar o valor da m6dia horaria apurada na alinea “b" por 1,70 conforms percentuai 
previsto na cl&usula Remunerapao de Horas Extras. 0 resuitado & o valor do acr6scimo;

d) Multiplicar o valor do acr6scimo apurado na alinea "c" pelo numero de horas extras 
laboradas no mes. 0 resuitado 6 o valor a ser pago a titulo de acr6scimo salarial de horas 
extras a que faz jus o comissionista.

5 - REMUNERAQAO HORAS EXTRA DO COMERCIARIO COMISSIONISTA MISTO: O
acr£scimo salarial das horas extras, em se tratando de comissionista misto, equivaler£ a 
soma dos resultados obtidos nos incisos 5.1 e 5.2 desta cldusula que serao calculados 
das seguintes formas:

5.1. C£lculo da parte fixa do saldho;

a) Divide-se o valor correspondente d parte fixa do sal£rio por 220, obtendo-se a media 
horaria;

b) Multiplica-se o valor apurado na alinea “a” por 1,70 conforme percentuai previsto na 
clausula 15 (quinze) desta Convengao. 0 resuitado e o valor da hora extraordinaria;

c) Multiplica-se o valor apurado na alinea V pelo numero de horas laboradas no m€s. 0 
resuitado obtido equivale ao acrgscimo salarial das horas extras da parte fixa do sal£rio.

5.2. Ccilcuio da parte vari£vel do sal&rio:

a) Apura-se o montante total das comissoes auferidas no mes;

b) Divide-se o montante total das comissoes auferidas no mes pelo numero 
correspondente £ Soma das 220 horas normais e das horas extraordinarias trabalhadas 
no mes. 0 resuitado equivaler£ a mbdia horaria das comissoes;

c) Multiplica-se o valor apurado na alinea “b” por 1,70, conforme percentuai previsto n, 
clausula da Convengao. 0 resuitado 6 o valor do acrescimo; /

d) Multiplica-se o valor apurado na alinea “c” pelo numero de horas laboradas no m§s. 
resuitado obtido equivale ao acrescimo salarial das horas extras da parte vari£vel do sal£ho.
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6 - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DO COMERCIARIO COMISSIONISTA: A
remuneragao dos repousos semanais do comercterio comissionista, bem como dos 
feriados, sera calculada tomando-se por base o total das comissbes auferidas durante o 
mes, dividindo*se esse total pelo numero de dias trabalhados, neles incluidos os sabados 
nao trabalhados mediante compensagao atravbs da prorrogagao diaria em outros dias, e 
multiplicando-se o valor encontrado pelo numero de domingos e feriados do respective 
mes.

6.1. Fica assegurado o repouso remunerado ao Empregado comerciario que chegar 
atrasado, quando permitido seu ingresso pelo empregador, compensado o atraso no final 
da mesma jornada de trabalho ou da semana.

7 - cAlculo de f^rias
COMERCIARIO COMISSIONISTA: 0 cdlculo das verbas rescisorias, para o Empregado 
comerciario comissionista que percebe salaries variaveis (comissionistas puros ou 
mistos) ter3 como base a m6dia aritmbtica das comissbes e dos DSR's dos 3 (tres) 
ultimos meses completes anteriores ao mes do pagamento.

Pardgrafo Unico: Aos empregados que nao contarem com os tres meses remunerados a 
base de comissbes, para a apuragao da m£dia referida nesta cl&usula, serao 
considerados os meses de efetiva remuneragao £ base de comissbes.

13° SALARIO - VERBAS RESCIS6RIAS DO

Pardgrafb 2° - Ser£ excluido, para efeito de c£lculo da mbdia referida nesta cl&usula, o 
mbs em que houver afastamento medico igual ou superior a 15 dias, considerando 
apenas os meses integralmente trabalhados.

7.1 No ato do pagamento de quaisquer valores que tenham como base comissbes, o 
empregador devera apresentar cblculos considerando a mbdia dos ultimos 12 meses de 
servigo nos termos do parbgrafo 4° do art. 477 da CLT, aplicando-se o resultado maior.

7.2. No cdlculo do 13° (decimo terceiro) sal&rio sera adotada a m&dia das comissbes e 
dos DSR's auferidos no periodo de Outubro a Dezembro, podendo eventuais diferengas 
da parcela do 13° (decimo terceiro) salbrio correspondente bs comissbes de dezembro, 
ser paga ate o 5° (quinto) dia util de Janeiro.

8 - ADIANTAMENTO DE SALARIO (VALE): As empresas concederao ate o dia 2a 
(vinte) de cada mes, urn adiantamento de saldrio aos Empregados comerciario^, 
correspondente a 40% (quarenta por cento) da remuneragao do mes anterior a titulo de 
vale. n.

9 - GARANTIA DE REMUNERAQAO MINIMA DO COMERCIARIO: Durante a vigencia 
desta Convengao Coletiva de Trabalho, quando houver corregao do valor do salario 
minimo nacional ou do piso regional salarial do estado de Sao Paulo, os valores dos 
pisos previstos por esta Convengao Coletiva de Trabalho, que ficarem abaixo desses 
valores serao automaticamente corrigidos e, equiparados aos mesmos; no caso do piso 
regional salarial do estado de Sao Paulo pelo maior valor de referenda, prevalecendo 
sempre no que se refere a remuneragao do empregado o que for maior.

Indalatuba: Rua Pedro Gonsalves n* 445 • ftme: (19) 3875-1294 
Cabreuva: Rua Ademar Clemente Nunes n* 126 - Pone: (11) 4409-1449 
Bothiva: Rua Manoel dos Santos Frehe n® 496 • Fone: (15) 3263-2324

S/te: www.secom.org.br • E-mall: secom@secom.org.br

ttu - Central - Rua 21 de Abril ir> 259 - Fone: (11) 4013-9300 
Satto: Rua Tiradentes n® 148 • Centro - Fone: (11) 4029-4899 
Porto FelU: Rua Jos6 Bonif&cfo n® 335 • Fone: (15) 3261-4151

http://www.secom.org.br
mailto:secom@secom.org.br


4

SECOM
SINDICATO DOS COMERCIARIOS

Itu • Satto • indalatuba - Porto Feflz • Cabreuva • Boltuva

CONTRIBUICOES SINDICA1S

10 - CONTRIBUIQAO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS - manutenpao da clausula 
10 da ConvenpSo Coletiva em vigor, observado o teto de R$ 40,00 (quarenta reals), 
destacando a coisa julgada existente nos autos do processo 1043/2006 com tramite 
perante a 38a Vara do Trabalho de Sao Paulo.

HOMOLOGACOES

11 - HOMOLOGACOES DOS TROT'S - O ato da assistencia na rescisao contratual ser£ 
sem onus para o trabalhador e empregador, obedecido dia e hora designados pelo 
Sindicato Profissional, obrigatoriamente pela entidade sindical profissional, por escrito, 
para realizagao do mesmo. O ato homoiogatdrio dever£ ser realizado no prazo m£ximo 
de 30 (trinta) dias conidos, ap6s o desligamento do empregado, com 6 (seis) meses, no 
minimo, de prestagao de servigo na empresa.
No referido ato homoiogatdrio deverao as empresas apresentarem termo de adesao ao 
trabalho emferiados bem como a regularizagSo junto ao REPIS. No demais a 
manutengao da redagao da cldusuia da GOT em vigor.

GRATIFICACOES ADICIONAIS AUXILIOS E OUTROS

12 - DIA DO COMERCIAriO - No mes de outubro/2020 serd garantido ao trabalhador 
em sua remuneragSo mensal, uma gratificagao correspondente a 1 (urn) ou 2 (dois) dias 
conforme o tempo de contrato de trabalho estabelecido nas alineas “a” ou "b” a ser paga 
conforme a proporgao abaixo:

a) De 1 (um) ate 90 (noventa) dias de contrato de trabalho na empresa, o empregado fai 
jus a 1 (um) dia; /

b) acima de 91 (noventa e um) dias de contrato de trabalho na empresa, o empregado 
fard jus a 2 (dois) dias;

Pardgrafo 1° • A gratificagao prevista no caput deste artigo fica garantida aos 
Empregados afastados, em gozo de ferias e as empregadas em gozo de licenga 
maternidade.

13 - HORAS EXTRAS - As horas extras di£rias serao remuneradas com o adicional 
legal de 100% (cem por cento), incidindo o percentual sobre o valor da hora normal, at6 o 
limite de 2 (duas) horas extras di&rias.
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Pardgrafo unico - Quando as horas extras diarias forem eventualmente superiores a 2 
(duas), fica vinculada a autorizagao do orgao competente na forma do artigo 61 CLT, 
devendo a empresa remunerar com adicional de 150 % (cento e cinquenta por cento) e 
fornecer vale refei$ao comercial ao empregado que as cumprir.

14 - INDENIZAQAO DE QUEBRA DE CAIXA - 0 Empregado comerci£rio que exercer a 
funqao de caixa ou assemelhado ter£ direito a indenizagao por quebra de caixa mensal 
no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do seu saterio, a partir de 1° de setembro de 
2021, que sera paga juntamente com a sua remuneragao mensal.

14.1. As conferenclas de caixa, necessariamente deverao ser feitas na presenga do 
operador, sob pena de nao poder ser responsabilizado por diverg§ncias ou diferengas 
encontradas.

14.2. Serao considerados como operador de caixa todos os empregados comerciarios 
que exercem esta fungao especifica, independentemente da nomenclatura usada pela 
empresa para determinar a fungao do mesmo.

15 - AUXILIO REFEIQAO - As empresas concederao aos seus empregados 
comerciarios auxilio refeigao no valor de R$ 44,00 (quarenta e quatro reals), sem 
descontos, por dia de trabalho, sob a forma de tiquetes refeigao, facultado, 
excepcionalmente, o pagamento em dinheiro ressalvadas as situagoes mais favoraveis 
relacionadas as disposigoes da clausula e seus par£grafos, inclusive quanto a epoca de 
pagamento.

15.1. Os tiquetes refeigao referidos no caput poderao ser, tamb6m, substituidos por 
cartao, com a disponibilidade mensal na forma prevista no caput desta clausula, nas 
localidades em que esse meio de pagamento seja normalmente aceito pelos 
estabelecimentos comerciais conveniados. Entretanto, havendo dificuldade de aceitagao 
normal pelos estabelecimentos conveniados, o cartsio ser$ revertido para tiquetes 
refeigao. /

15.2. O auxilio refeigao ser£ concedido, antecipada e mensalmente, ate o ultimo dia util 
do mes anterior ao beneficio, inclusive nos periodos de gozo de f&rias e at£ o yO0 
(trig£simo) dia nos afastamentos por doenga ou acidente de trabalho. Nos casosct^ 
admissao e de retorno ao trabalho do empregado, no curso do mes, o auxilio serd devido 
proporcionalmente aos dias trabalhados. Em qualquer situagao nao caber£ restituigSo 
dos tiquetes j£ recebidos.

15.3. As empresas que concedem auxilio semelhante aos seus empregados 
comerciarios, mediante o fornecimento de refeigao, poderao optar pela concessao aqui 
assegurada, por interm6dio do sistema de refeigoes-convenio credenciado para tal fim, 
pelo Ministerio do Trabalho e Emprego.

15.4. Os Empregados comerciarios que, comprovadamente, se utilizarem de forma 
gratuita dos restaurantes da empresa nao farao jus a concessao do auxilio refeigao.
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15.5. 0 auxilio, sob qualquer das formas previstas nesta clausula, nao tera natureza 
remunerat6ria, nos termos da Lei n° 6.321 de 14 de abril de 1976, de seus decretos 
regulamentadores e da Portaria GM/MTE n° 03, de 01.03.2002 (D.O.U. 05.03.2002) com 
as alteragoes dadas pela Portaria GM/MTE n° 08, de 16.04.2002.

16 - CESTA BASICA/TICKET ALIMENTAQAO - As empresas concederao aos seus 
empregados comerciarios auxilio alimentagao mediante o cartao vale compras no valor 
de R$ 177,00 (cento e setenta e sete reals, sem descontos, facultado, 
excepcionalmente, o pagamento em dinheiro ressalvadas as situagoes mais favor£veis 
relacionadas 3s disposigdes da cldusula e seus par£grafos, inclusive quanto 3 gpoca de 
pagamento.

17 - AUXILIO CRECHE: As empresas concederao o Auxilio-Creche de modo a cobrir as 
despesas efetuadas com o pagamento da creche de livre escolha da empregada mae no 
valor de R$ 710,60 (setecentos e dez reals e sessenta centavos), por mes ate a 
crianga completar 6 anos de idade sem prejutzo do cumprimento dos demais preceitos 
de protegao a maternidade.

18 - ADICIONAL NOTURNO ■ o trabalho notumo dos comerciarios ter£ remuneragao 
superior 3 do diurno e, para esse efeito, sua remuneragao ter£ um acr^scimo de 40% 
(quarenta por cento).

19 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL6GICA - As empresas disponibilizarao, na 
vigencia da presente Convengao Coletiva de Trabalho, Plano Medico e Odontologico 
integral a todos os seus Empregados comerciarios extensivos aos dependentes, 
totalmente gratuito, nao descaracterizando a gratuidade, eventual participagdo pecuniana 
anuida pelo empregado em fator moderador, conforme regras estabelecidas pelo piano, 
assegurando e garantindo a idoneidade e comprometimento da empresa de AssistSncia 
Medica escolhida.

19.1. A disposigao do caput s6 6 exigivel ap6s o termino de contrato de experiencia.

19.2. Caso o Empregado comercidrio venha a ser dispensado o piano de assistendia 
medica e odontologica sera mantido e custeado pela empresa por no minimo um anola 
contar do termino do contrato de trabalho, observada a Lei 9656/1998.

20 - AMPARO FAMILIAR - As empresas concederao gratuitamente beneficio atrav£s da 
contratagao de seguradoras ou empresas devidamente credenciadas, com apolice de 
seguro na forma discriminada e disciplinada neste instrumento coletivo, que deverao ser 
obrigatoriamente transcritas em cada apdlice respectiva, em favor de todos os seus 
empregados. Ficando garantida a assistencia nas vinte e quatro horas do dia, dentro e 
fora do trabalho, nos valores e condigdes minimos descritos nesta cteusula.
Paragrafo 1°: As coberturas e o capital segurado correspondente ao caput desta 
cldusula deverao observar as seguintes condigdes mlnimas:
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CAPITAIS:COBERTURAS:

R$ 9.680,00Morte Natural

R$ 19.341,00Morte Acidental..............................................................
nao acumulavel com a cobertura de morte natural.

Incapacidade Tempordria por Acidente: Em caso de incapacidade continua e 
ininterrupta do segurado titular exercer a sua ocupagao principal, decorrente de acidente 
(durante o periodo em que se encontrar em tratamento medico) a partir do 31° dia de 
afastamento, recebera uma indenizagao no valor de R$ 25,00 ao dia limitado ao periodo 
de 90 dias.

Assistencia Funeral ate o limite e custo de R$ R$ 4.835,60 - Reembolso de despesas 
com funeral em dinheiro em decorrencia do falecimento do segurado titular ou de seus 
dependentes legais, mediante a comprovagao das despesas dos servigos reaiizados.

Vale Alimentagdo: R$ 1264,00 em 6 parcelas mensais de no valor de R$ 210,67, 
devidas aos dependentes legais em caso de morte do segurado.

Auxllio Medicamentos - Decorrente de acidente ocorrido em hoterio de trabalho, 
mediante a comprovagao, a ser pago em forma de reembolso ate o limite mdximo 
de R$ 294,00.

Pardgrafo 2° - A contratagao da apblice de seguro podete ser realizada junto ao sindicato 
profissional da categoria por adesao ao piano oferecido aos filiados, bem como a 
empresa podera procurar qualquer outra corretora de seguros de sua preferencia, 
sempre respeitando a cobertura minima descrita na clausula.

Pategrafo 3° - A partir do valor minimo estipulado e das demais condigoes constantes 
desta clausula, ficam as empresas livres para pactuarem com seus empregados outros 
valores, criterios e condigoes para concessao do seguro, bem como a existencia ou nao 
de subsidios por parte da empresa e a efetivagao ou nao de desconto no saldrio dp 
empregado (a), o qual devete se for o caso, incidir apenas na parcela que exceder ao. 
limite acima.

Pategrafo 4° - A empresa, quando devidamente solicitada pelo sindicato profissional, 
fomecera a comprovagao da concessao do beneficio previsto nesta clausula.

21 - ASSISTENCIA EM MEDICAMENTOS - As empresas fomecerao gratuitamente os 
medicamentos necesscirios ao tratamento dos seus Empregados e dependentes 
comercieirios desde que devidamente prescrito pelo m&dico ate o limite de R$ 294,00.

22 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: Os comercterios que prestam servigos em 
contato com camaras frias, fazem jus ao recebimento do adicional de insalubridade, no 
percentual de 30% (trinta por cento).
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23 - INDENIZAQAO ADICIONAL - AVISO PR^VIO ESPECIAL: Aos comerci^rios com 
mais de 45 (quarenta e cinco) anos de idade, dispensados sem justa causa, o aviso 
pr£vio indenizado ser£ de 45 (quarenta e cinco) dias.

23.1. Em se tratando de aviso pr6vio trabalhado, o Empregado comerci£rio cumprir£ 30 
(trinta) dias, recebendo indenizapao em pecunia pelos 15 (quinze) dias restantes. 0 
acr6scimo previsto nesta clausula nao se confunde com a previsao contida na Lei n° 
12506/2011.

23.2. INDENIZAQAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIQO - Pica garantido ao 
comerciario o adicional de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) por ano de contrato 
de trabalho na mesma empresa.

24 - CONCESSAO DE VALE TRANSPORTE: £ facultado as empresas o pagamento em 
dinheiro do vale transporte at6 o 5° (quinto) dia util de cada m§s, em recibo prdprio, sem 
que esse valor sofra qualquer cobranga de INSS, conforme decisao julgada em definitive 
em 10 de margo de 2010 pelo Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordin£rio (RE) n° 
478.410/SP, publicada no DOU em 15.05.2010.

24.1. As empresas concederao gratuitamente aos seus Empregados comerciarios, vale 
transporte na quantidade necessaria para o trabalhador ir e voltar do trabalho.

24.2. Se a empresa optar pelo pagamento em dinheiro, caso ocorra aumento de tarifas, 
estas se obrigam a efetivar a competente complementagao.

25 - TRANSFERENCES DE EMPREGADO COMERCIARIO: O Empregado comerci£rio 
transferido por ato unilateral da empresa para local mais distante de sua residencia, 
respeitada a legislagao aplic£vel, tern dtreito a suplementagao salarial correspondente ao 
acrescimo das despesas de transporte.

25.1. A empresa fica impedida de transferir Empregado comerciario para prestar servigos 
em local e/ou segao diferente daquela para a qual foi contratada, se esta transfereneja, 
for oferecer-lhe condigoes desfavor£veis em relagao a situagao anterior e vier causar-lne 
redugao salarial. ^

CONTRATO DE TRABALHO - ADMISSAO. DEMISSAO.
MODALIDADES

26 - DO TRABALHO DE PROMOTORES - Objetivando coibir qualquer forma de 
concorrencia desleal, bem como desvios de fungao, as empresas nao poderao se utilizar 
de trabalho de promotores de vendas para outras atividades fins das mesmas, como por 
exemplo, repositores de mercadorias, entre outros.

Indalatuba: Rua Pedro Gonsalves n* 445 - Fone: (19) 3875-1294 
Cabreuva Rua Ademar Clemente Nunes n* 126 - Fone: (11) 4409-1449 
Boftuva: Rua Manoet das Santos Freire n* 496 • Fone: (15) 3263-2324

Sfte: wvvw.secom.org.6r - E-mail: secom@secom.org.br

ttu - Central - Rua 21 de Abril n* 259 - Fone: (11) 4013-9300 
Safto:RuaTlradentesn0148-Centro- Fone:(11)4029-4899 
Porto Foltz: Rua Jos6 Bonlftcto n* 335 • Fone: (15) 3261-4151
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27 - DA D1SPENSA C0LET1VA - Pica ajustado que as empresas inidarao, com no minimo 
trinta dias de antecedencia, negociagao junto ao sindicato da categoria profissional quando 
pretenderem a dispensa coletiva de empregados comerci^rios, a fim de evitar demissoes 
desnecess£rias e prejuizos aos empregados comerci£rios.

27.1 A falta do cumprimento do disposto acima implicara na nulidade das rescisdes 
ocorridas.

28 - VEDAQAO DE ALTERAQAO DO CONTRATO DE TRABALHO - Durante o prazo 
do contrato de trabalho bem como de Aviso Pr&vio, salvo o caso de reversao ao cargo 
efetivo por exercentes de cargo de confianga, ficam vedadas alteragoes nas condi$6es de 
trabalho, inclusive transferencia de local de trabalho, sob pena de rescisao imediata do 
contrato, respondendo a empresa pelo pagamento do restante do aviso previo.

29 - AVISO PREVIO - Nos termos do inciso XXI do artigo 7° da Constituipao Federal, da 
Lei 12.506/2011 e do Capitulo VI do Titulo IV da Consolidagao das Leis do Trabalho - 
CLT, aos empregados comerci£rios demitidos sem justa causa e que contem ate 1 (urn) 
ano de servigo prestado na mesma empresa, ser£ concedido aviso previo de 30 (trinta) 
dias.

29.1. Ao aviso pr£vio de 30 dias previsto nesta clausula, o Empregado comerciario fara 
jus a 3 (tres) dias adicionais por ano complete de servigo prestado na mesma empresa, 
inclusive sobre o primeiro ano complete, at6 o m£ximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo 
um total de at£ 90 (noventa) dias, projetando-se para todos os efeitos legais no contrato 
de trabalho o periodo total apurado, ou seja o numero de dias alcangado pela 
proporcionalidade Integra o tempo de servigo do emprego para todos os efeitos legais.

29.2. Em se tratando de aviso pr6vio trabalhado, o Empregado comerciario cumprir£ 30, 
(trinta) dias, recebendo o periodo adicional na forma de aviso pr6vio indenizadoi, 
aplicando-se, ainda, os demais preceitos previstos nos artigos 487 a 491 oa 
Consolidagao das Leis do Trabalho - CLT.

29.3. As mesmas disposigoes previstas no caput e paragrafos 1° e 2° desta dausula 
devem ser aplicadas nas hipbteses de t6rmino de contrato de trabalho por culpa 
reciproca ou rescisao indireta.

29.4. Ocorrendo pedido de demissao, nao se aplicam as disposigoes contidas na Lei 
12.506/2011 de modo que se aplicam tao-somente as disposigoes previstas nos artigos 
487 a 491 da Consolidagao das Leis do Trabalho - CLT.

29.5. Os prazos previstos nas letras "a” e “b”, do § 6°, do artigo 477 da CLT, terao por 
base o aviso pr£vio de 30 dias.

30 - DISPENSA DO CUMPRIMENTO DO AVISO PREVIO - Pica dispensado do 
cumprimento do aviso pr6vio o Empregado comerciario que comprovar a obtengao de 
novo emprego.

Indalatuba: ftua Pedro Gonsalves n* 445 • Fcne: (19) 3875-1294 
Cabreuva: Rua Adetnar Ctemente Nunes ir 126 • Pone: (11) 4409-1449 
Botbiva: Rua Manoel dos Santos Freire n® 496 - Fone: (15) 3263-2324
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31 - CONTRATO DE EXPERIENCE - Fica vedada a celebragao de contrato de 
experienda quando o Empregado comerci£rio for readmitido para o exerdcio da mesma 
fungao na empresa.

32 - CALCULO E INTEGRAQAO DAS COMISSdES EM VERBAS SALARIAIS, 
RESCIS6RIAS E INDENI2AT6RIAS - 0 calculo e a integragao das comissoes e DSR’s 
inddentes em verbas salariais, resdsorias e indenizatorias, das ferias (integrals e/ou 
proporcionais), 13° salSrio, do aviso pr6vio, dos primeiros 30 (trinta) dias de atestado 
medico, ausendas justificadas e do sal£rio maternidade, ter£ como base a m&dia das 03 
(tres) maiores remuneragoes dos ultimos 12 (doze) meses anteriores ao mes do 
pagamento.

33 - DESVIO DE FUNQAO - Nao sera permitida a utilizagao de Empregado comercidrio 
para o exercido de atividades distintas para as quais tenha sido expressamente 
contratado.

33.1. A empresa fica proibida de utilizar os Empregados comerd£rios para efetuar a 
limpeza do chao, de banheiros e afins, para carga e descarga de mercadorias, 
excetuando-se quando se tratar de substituigao eventual ou de exercicio de fungoes 
similares.

33.2. Em caso de descumprimento da presente clausula a empresa ficar£ sujeita a multa 
de urn piso normativo da categoria, por Empregado comerci£rio e por infragao.

34 - CONTROLE DE HORARIO DE TRABALHO: Independentemente do numero de 
Empregados comerciarios, as empresas se obrigam a manter controle de ponto dos 
empregados. As anotagdes de horas de entrada, saida e intervalo de refeigao serao 
feitas pelo prdprio empregado comercterio, sob pena de nulidade de seu conteudo.

35 - TRANSFERENCE - GARANTIA DE SALARIOS: Nas transferencias de locais de 
trabalho, bem como nas transferencias de segdes, definitivas ou provisorias, fica a 
empresa obrigada a garantir ao comerciario comissionista a media das comissoes dos 
ultimos (3) tres meses completes, anteriores ao mes da transferdneia.

36 - ANOTAQAO DO VALOR DA COMISSAO NA CTPS: 0 contrato de trabalho do 
comerciario comissionista dever4 especificar a taxa, ou as taxas de comissoes ajustadas, 
bem como a base de incidencia, al6m do correspondente repouso semanal remunerado, 
a que faz jus o Empregado comerciario, conforme artigo 1°, da Lei N.° 605/49 e 
Enunciado N.° 27/TST. Nao serao permitidas anotagdes como “comissoes, “comissoes 
sobre vendas” e quaisquer outras denominagdes genericas”.

36.1 A nao consignagao na CTPS e/ou no contrato de trabalho da forma de remuneragao 
efetivamente contratada ficar£ a empresa infratora sujeito a multa correspondente a 
ultima remuneragao do empregado ou na falta deste dado, ao valor correspondente de 1 
(urn) salario de ingresso na fungao, revertida em favor do empregado comercidrio, 
independentemente de outras cominagdes previstas em lei.

Indalatuba: Rua Pedro Gonfatves n* 445 • Fone: (19) 3875-1294 
Cabreuva: Rua Ademar Clemente Nunes n* 126 - Fone: (11) 4409-1449 
Boftuva: Rua Manoel dos Santos Frelre n* 496 • Fone: (15) 3263-2324
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36.2. Excepcionalmente, nos casos de promosoes especiais, Empregados comercterios e 
empresas poderao pactuar perceptual de comissoes diferentes daqueles pre-ajustados 
assistidos, obrigatoriamente, pelo sindicato da categoria profissional, sob pena de 
nulidade.

36.3. Em consonSncia com o Art. 2° da Lei n° 12.790, de 14 de margo de 2013 a empresa 
dever£ anotar na Carteira de Trabalho e Previdencia Social o cargo como “Comercterio" 
e, a fungao efetivamente exercida pelo Empregado comerciario serci conslgnada nas 
folhas para uAnota$6es Gerais” sendo vedada anotagSo de denominagoes gen6ricas, tais 
como: "auxiliar geral”, “servigos gerais”, ou ainda, “atribuigdes correlatas".

36.4. A CTPS recebida para anotagoes dever& ser devolvida ao empregado em 48 
(quarenta e oito) horas e, a entrega de documentos ao empregador, ser3 feita mediante 
recibo.

36.5. Ocorrendo retengao da CTPS por parte da empresa, al6m do prazo do par^grafo 
acima, esta incorrerd:

a) Na hipbtese da retengao da CTPS exceder o prazo estipulado em lei, dever£ ser 
fomecida cdpia do contrato de trabalho ao Empregado comercidirio.

b) Na hipdtese da retengao da CTPS do Empregado comerciario pelo prazo excedente a 
02 (dois) dias uteis, a empresa incorrer£ na indenizagao correspondente a 1 (urn) dia de 
sal£rio, por dia de atraso na devolugao do documento.

36.6. Pica expressamente proibido:

a) 0 ajuste de diferentes taxas de comissoes para diferentes meses do ano;

b) Alterar os valores fixados para as comissoes no mes de dezembro.

37 - DISCRIMINATIVO DE PAGAMENTO: As empresas fornecerao, obrigatoriamente, 
demonstrativos de pagamentos com a discnminagao das horas trabalhadas e de todos os 
tltulos que acompanham a remuneragao, inclusive as horas extraordin£rias, importancias 
pagas e descontos efetuados, contendo a identificagao da empresa e do Empregado 
comerciario e, o valor do recolhimento do FGTS, conforme estabelece o Decreto 
99.684/90 em seus artigos 27 e 33.

37.1. As empresas se obrigam a fomecertamb6m, a cdpia do contrato de trabalho, termo 
de opgao do FGTS e contrato de experiencia, a todos os seus Empregados comerciarios.

38 - CONV^NIO - As empresas se comprometem a descontar em folha de pagamentos 
os convenios (m6dico, odontologico, hospitalar e farmacia) que os empregados 
comerciarios utilizarem e que tenham como intermedterio o sindicato da categoria 
profissional.

Indalatuba: Rua Pedro Gongatves n* 445 - Fone: (19) 3875-1294 
Cabretiva: Rua Ademar Clemente Nunes n* 126 • Fone: (11) 4409-1449 
Boftuva: Rua Manoel dos Santos Freirn n® 496 • Fone: (15) 3263-2324
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39 - CONTRATO DE TRABALHO/SUSPENSAO: O contrato de experiencia ficarci 
suspense, durante o afastamento por ocorrencia de doen$a comum, mediante atestado 
medico, por auxNio-doen$a previdencterio ou acidenterio, completando-se o tempo nele 
previsto ap6s a cessa^ao do afastamento.

40 - CARTA AVISO DISPENSA: A comunicap§o de dispense do Empregado 
comerciario, mesmo sem justa causa, dever£ ser procedida por escrito e contra recibo, 
sob pena de presungao de dispense imotivada, inclusive com data, hor£rio e local para a 
homologagao ou recebimento dos valores devidos pela rescisao contratual ao empregado 
comerciario desligado do emprego.

40.1. Poder4 a empresa colher a assinatura de 2 (duas) testemunhas, em caso de recusa 
de recebimento do comunicado de dispensa por parte do empregado comerciario e desde 
que presentes no ato da recusa.

40.2. Quando o aviso pr6vio for indenizado, a data da saida a ser anotada na Carteira de 
Trabalho e Previdencia Social - CTPS deve ser:

a) Na p£gina relativa ao Contrato de Trabalho, a do ultimo dia da data projetada para o 
aviso pr£vio indenizado;

b) Na p£gina relativa £s Anotagdes Gerais, a data do ultimo dia efetivamente trabalhado.

40.3. No TRCT, a data de afastamento a ser consignada ser£ a do ultimo dia 
efetivamente trabalhado.

41 - DESPESAS PARA RESCISAO CONTRATUAL: A empresa fica obrigada a pagar 
despesas de transporte e refeigao dos Empregados comercterios, bem como dteria para 
pernoite, se necess^rio, quando, em razao de rescisao de contrato de trabalho, 
excepcionalmente, se estes forem obrigados a se deslocar para localidade diversa 
daquela onde prestam services.

RELACOES DE TRABALHO - CONDICOES DE TRABALHO.
NORMAS DE PESSOAL E ESTABILIDADES

42 - GARANTIA DE EMPREGO A COMERCIARIA GESTANTE - Fica assegurado o 
emprego d comerciaria gestante, desde a confirmagao da gravidez at6 180 (cento e 
oitenta) dias apos o t6rmino da licenca matemidade. Este beneficio ser$ estendido 3 mae 
comerciaria adotante.

ttu - Central - Rua 21 de Abril n» 259 • Fcne: (11) 4013-9300 
Salto: Rua Tiradentes n° 146 - Centro - Fone: (11) 4029-4899 
Porto Fefiz: Rua Jos6 Bonlftdo n* 335 - Fone: (15) 3261-4151

Indalatuba: Rua Pedro Connives n* 445 - Fone: (19) 3875-1294 
Cabreuva: Rua Ademar Ctemente Nunes n* 126 • Fone: (11) 4409-1449 
Boduva Rua Manoel dos Santos Freire n» 496 • Fone: (15) 3263-2324
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42.1. A garantia prevista nesta clausula poder£ ser substituida pelo pagamento 
correspondente aos salaries ainda nao implementados do periodo da garantia, com as 
devidas integragoes salariais, facultada a empresa a conversao da garantia em 
pagamento, com refiexo do periodo sobre ferias integrais e/ou proporcionais acrescidas 
do tergo constitucional, 13° sal£rio integral e/ou proporcional, aviso pr6vio, FGTS e 
respectiva multa.

43 - GARANTIA DE EMPREGO - RETORNO DO AUXILIO DOENQA - Ao comerci£rio 
que retorna ao trabalho em razao de afastamento por doenga, fica assegurada a 
manutengao de seu contrato de trabalho pelo periodo de 60 (sessenta) dias, a partir da 
alta previdenc&ria, se o afastamento for at& 2 meses , e de 120(cento e vinte) dias, se o 
auxilio-doenga teve tempo igual ou superior a 60 (sessenta) dias, facultada £ empresa a 
conversao da garantia em pagamento, com refiexo do periodo sobre ferias integrais e/ou 
proporcionais acrescidas do tergo constitucional, 13° saferio integral e/ou proporcional, 
aviso pfevio, FGTS e respectiva multa.

43.1. A estabilidade prevista nesta cfeusula sera sempre de 60 (sessenta) dias 
independentemente do tempo j£ trabalhado pelo empregado comerciario ap6s a alta 
prevideneferia.

43.2. Os 30 (trinta) primeiros dias de afastamento por motive de auxilio doenga e auxilio 
acidenferio serao pagos pela empresa conforme Medida Provisdria n° 664/2014.

44 - GARANTIA DE EMPREGO - EMPREGADO PORTADOR DE VIRUS HIV - Ao
comercterio portador de HIV fica assegurada a manutengao do seu contrato de trabalho.

45 - GARANTIA DE EMPREGO - RETORNO DAS FE=RIAS - Ao Empregado comerciario 
que retornar de ferias, fica assegurada a manutengao de seu contrato de trabalho pelo 
periodo de 60 (sessenta) dias, a partir do primeiro dia do trabalho, facultada a empresa a 
conversao da garantia em pagamento, com refiexo do periodo sobre ferias integrals e/ou 
proporcionais acrescidas do tergo constitucional, 13° saferio integral e/ou proporcional, 
aviso pfevio, FGTS e respectiva multa.

V/

45.1. A estabilidade prevista nesta cfeusula sefe sempre de 60 (sessenta) dias 
independentemente do tempo j£ trabalhado pelo empregado comerciario ap6s a alta 
prevideneferia.

JORNADA DE TRABALHO - DURACAO. DISTRIBUICAO.
CONTROLE, FALTAS

46 - JORNADA DE TRABALHO SEMANAL - Atendido ao disposto no artigo 3° da Lei n° 
12.790/13, a jomada normal dos Empregados comerciarios nao excedefe 44 (quarenta e 
quatro) horas semanais, respeitado o limite de 6 (seis) horas di£rias de 36 (trinta e seis) horas 
semanais.

Intfalatuba: Rua Pedro Gonsalves n* 445 • Forte: (19) 3875-1294 
Cabreuva: Rua Ademar Clemente Nunes n® 126 - Fone: (11) 4409-1449 
Bottuva: Rua Manoel dos Santos Freire n° 496 - Fone: (15) 3263-2324
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46.1. Jomadas diversas das previstas no caput, com excegao da jomada notuma, somente 
serao admitidas mediante celebragao de Acordo Coletivo de Trabaiho, o qual deverd ser 
firmado pela empresa interessada, nos tenmos previstos na clausula “Acordos Coletivos".

47 - ABONO DE FALTA AOS PAIS COMERCIARIOS - Os pais comercianos que 
deixarem de comparecer ao servipo para atender enfermidade de seus filhos menores de 
18 (dezoito) anos, ou invalidos/incapazes, independente de idade, comprovado nos 
termos da clausula de atestados medicos, terd suas faltas abonadas at6 o limite m^iximo 
de 15 (quinze) dias, durante o period© de vigencia da presente convengao coletiva de 
trabaiho, em caso de intemagao o periodo sera estendido atd a alta mddica.

47.1. Caso os pais comercterios trabalhem na mesma empresa, este beneficio podera ser 
concedido a um ou outro, altemativamente, a criterio da empresa, obedecidas as condigoes 
estabeleddas no “caput” desta clausula.

48 - AUSiNCIAS LEGAIS - Ficam ampliadas as aus&ncias legais previstas nos incisos I, 
II, III e IV do artigo 473 da CLT, e acrescidas outras, respeitados os crit6rios mais 
vantajosos, nos seguintes termos:

48.1.4 (quatro) dias uteis consecutivos, em caso de falecimento de conjuge, ascendente, 
descendente, irmao ou pessoa que, comprovadamente, viva sob sua dependencia 
economica;

48.2. 5 (cinco) dias consecutivos, em virtude de casamento;

48.3.10 (dez) dias consecutivos ao pai em virtude de iicenga paternidade;

48.4. 2 (dois) dias para doagao de sangue, devidamente comprovada;

48.5. 1 (um) dia para intemagao hospitalar, por motivo de doenga de conjuge, pai ou 
mae.

49 - FALECIMENTO DE SOGRO OU SOGRA, GENRO OU NORA, AVO OU AV6 - No 
caso de falecimento de sogro ou sogra, genro ou nora, o Empregado comerciario podera 
deixar de comparecer ao servigo nos dias do falecimento e do sepultamento, sem 
prejuizo do sal£rio.

50 - TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS: Proibigao do Trabaiho nessas datas.

51 - TRABALHO NO FERIADO DO NATAL E ANO NOVO: Proibigao do trabaiho nestas 
datas, no entanto, caso haja permissao e/ou exigfencia do trabaiho de qualquer 
trabalhador, fica a empresa sujeita a pagamento de multa no valor de R$3.300,00 (tres 
mil e trezentos reals).

Intfalatuba: Rua Pedro Gonsalves n° 445 - Fone: (19) 3875-1294 
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SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR

52 - ACIDENTE DE TRABALHO/CAT - Nos casos de acidente de trabalho de qualquer 
natureza as empresas ficam obrigadas a abrir a COMUNICAQAO DE ACIDENTE DE 
TRABALHO - CAT, em letra legivel que sera encaminhada aos drgaos determinados 
pela lei e uma via para o sindicato.

53 - DECLARAQAO E ATESTADOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - Serao 
reconhecidos os atestados e/ou declaragoes, medicos ou odontologicos, firmados por 
profissionais habilitados junto ao sindicato da categoria profissional ou por medicos e/ou 
odontdlogos, dos drgaos da saude estadual, municipal, rede privada ou profissionais 
particulares, desde que estes mantenham convenio com o orgao oficial competente da 
PrevidSncia Social ou da Saude.

53.1. Os atestados mddicos e/ou declaragoes deverao obedecer aos requisites previstos 
na Portaria MPAS 3.291/84, devendo constar, inclusive, o diagnostico codificado, 
conforme o Cbdigo Internacional de Doengas (CID), nesse caso, com a concordancia do 
empregado comercidrio, bem como deverao ser apresentados a empresa em at6 10 (dez) 
dias de sua emissao.

Pardgrafo Primeiro: O empregado devera apresentar o referido atestado medico ou 
odontoldgico no prazo de 48 (quarenta e oito) boras que serd computado a partir do 
retorno ao trabalho, sob pena de nao ser considerado como ausencia justificada;

54 - CIPA - £ obrigatbrio o convite ao sindicato profissional para a participagao d^ 
entidade no processo eleitoral da Comissao Interna de Preveng3o de Acidentes. (

Pardgrafo Unico: As empresas que nao se enquadram ao quadro de dimensionamento 
da CIPA previsto na NR 05 com base no item 5.32.2 dever§o promover anualmente 
treinamento para o designado responsive! pelo cumprimento do objetivo da mencionada 
Norma Regulamentadora.

55 - ENTREGA DO PPRA PCMSO E PPP A ENTIDADE SINDICAL PROFISSIONAL - 
As empresas quando notificadas, deverao encaminhar ao sindicato profissional a copia 
dos seguintes documentos: PPRA - Programa de Prevengao de Riscos Ambientais, 
PCMSO - Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional e o PPP - Perfil 
Profissiografico Previdenciario.

56 - ASSENTOS EM POSTOS DE TRABALHO - Serao obrigatbrios b colocagao de 
assentos que assegurem a postura correta ao trabalhador, capazes de evitar posigoes 
incomodas ou forgadas, sempre que a execugao da tarefa exija que trabalhe sentado. 
Paragrafo Unico: Quando o trabalho deva ser executado em pe, os empregados terao a 
sua disposigao no posto de trabalho assentos semi sentados para serem utilizados nas 
pausas que o servigo permitir.
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57 - DA CONCESSAO DO INTERVALO PARA RECUPERAQAO TERMICA - 0
empregado submetido a trabalho continuo e intermitente em ambiente artificialmente frio, 
nos termos do paragrafo unico do art. 253 da CLT, ainda que nao labore em camara 
frigorifica, tem direito ao intervalo intrajomada previsto no caput do art. 253 da CLT 
conforms a Sumula 438 do 1ST.

DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PARA OS EMPREGADOS 
NIOTOCICLISTAS - Os comerciarios que exercem atividades laborais com uso de 
motodcleta, fazem jus ao recebimento do adicional de periculosidade, no percentual de 
30% (trinta por cento) conforme a Lei 12.997/2014.

58

RELACOES SINDICAIS

59 - SINDICALIZAQAO - A empresa colocar& a disposigao do Sindicato da categoria 
profissional, locals e meios, para sindicalizagao dos seus Empregados comerciarios, 
desde que comunicada com antecedencia minima de 48 (quarenta e oito) horas.

60 - ACESSO DA ENTIDADE SINDICAL PROFISSIONAL - As empresas garantirao o 
livre acesso da entidade sindical profissional para desempenho de suas fungoes e ainda 
o direito de afixar no interior do estabelecimento, publicagdes relatives £ materia sindical, 
dando virtualidade ao comando contido no art. 614, § 2° consolidado, vedada a 
divulgagao de materia politico partid£ria ou ofensivo.

61 - CONTRIBUIQAO ASSOCIATIVA DOS EMPREGADOS: Nos termos dos artigos 545 
e 513 da CLT as empresas se obrigam a descontar na folha de pagamento de seus 
empregados, desde que, por eles devidamente autorizados a Contribuigao Associativa 
devida a Entidade Sindical.
Pardgrafo unico: O valor descontado sera recolhido pela empresa atraves de boleto 
bancario que sete enviado as empresas pelo sindicato profissional.

62 - AVISOS E COMUNICAQOES: As empresas ficam obrigadas a manter local 
acessivel para afixagao de avisos e comunicados de interesse dos empregados 
comerciarios limitado este espago £, no minimo o tamanho oficio duplo. Os termos de tais 
comunicados nao poderao ser ofensivos ou atentatbrios a empresa ou qualquer 
autoridade, nem ter conotagao politica ou contteria as leis vigentes. Nas galerias, 
shopping e congeneres podete ser definido local unico para afixagao dos aludidos avisos 
e comunicagbes.

DISPOSICOES GERAIS

63 - FORNECIMENTO DE UNIFORMES - Quando o uso de uniformes (calgas, camisas, 
camisetas, blusas, sapatos, inclusive maquiagem etc, equipamentos de seguranga, 
macacoes especiais), for exigido pelas empresas, ficam estas obrigadas a fornece-los 
gratuitamente aos Empregados comercterios, no minimo 4 (quatro) unidades de 6 (seis) 
em 6 (seis) meses, respondendo o empregado pelas reposigoes em caso de extravio ou 
mau uso, devidamente comprovado.
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63.1 Considera-se uniforme adotado pela empresa, tanto as pepas exigidas por esta, 
quanto aquelas, que apenas sugeridas, obedegam a qualquer criterio de padronizagao.

64 - CARNES: A empresa fica proibida de cobrar, de uma unica vez no Termo de 
Rescisao do Contrato de Trabalho, do Empregado comerciario que se desligar ou que for 
desligado do seu quadro de funcion£rios as prestagoes dos carries financiados, devendo 
os pagamentos ser efetuados nos respectivos vencimentos, facultandose, entretanto, as 
empresas, descontar somente a parcela que veneer no periodo do aviso pr6vio.

Pardgrafo Unico: Fica ainda vedado o mencionado desconto de carnes ou eventuais 
compras efetuadas na empresa de forma parcefada.

65 - ISENQAO DE RESPONSABILIDADE DO COMERCIARIO COMISSIONISTA - 0
comerciario comissionista fica isento de qualquer responsabilidade pelo inadimplemento 
nas vendas a prazo, nao podendo perder as comissoes ou ser efetuado o estorno das 
mesmas, desde que as referidas vendas tenham sido efetuadas no estrito cumprimento 
das normas da empresa.

65.1. Fica ainda, proibido, a empresa proceder ao desconto proporcional ou integral dos 
custos e taxas, decorrentes das vendas em cartao de d&bito ou ergdito, praticado pelas 
instituigdes financeiras.

66 - DA ENTREGA DE DOCUMENTOS: As empresas abrangidas por esta Convengao 
Coletiva de Trabalho, quando notificadas, deverao encaminhar copia ao sindicato da 
categoha profissional no prazo m£ximo de 10 (dez) dias o controle de jornada diaria de 
trabalho, os recibos de suas remuneragdes e os holerites de pagamentos referentes ao 
periodo de vigencia desta Convengao devidamente assinados pelo empregado.

66.1. Quando notificada ficara a criterio da empresa a opgao de fomecer os documentos, 
na forma de cdpia ou de qualquer forma eletronica usualmente utilizada.

67 - MULTA - Fica estipulada multa no valor de Multa Convencional de urn piso 
normative pelo descumprimento da Convengao Coletiva de Trabalho, a partir de 1° de 
setembro de 2021, por Empregado comerciario e por infragao, por descumprimento de 
qualquer clausula contida na presente Convengao Coletiva de Trabalho.

68 - PREVAL^NCIA DE CONDIQ0ES jA EXISTENTES - As clausulas estabelecidas na 
Convengao Coletiva de Trabalho nao prevalecerao nos casos de condigoes mais 
favoteveis j£ concedidas pela empresa aos seus empregados comerciarios, que deverao 
ser mantidas.

y

69 - TERCEIRIZAQAO E COOPERATIVAS DE TRABALHO - As empresas integrantes 
da categoria economica nao poderao utilizar mao de obra terceirizada bem como de 
cooperativas de trabalho na execugao de quaisquer servigos, setores ou departamentos 
da empresa.
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70 - PART!CIPAQAO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PUR) - Em atendimento ao 
que dispoe o artigo 7°, inciso XI, da Constituigao Federal e Lei 10.101/2000, as empresas 
abrangidas por esta ConvengSo Coletiva de Trabalho instituirao no prazo de 150 (cento e 
cinquenta) dias, a partir da data base, o PLANO DE PARTICIPAQAO NOS LUCROS E 
RESULTADOS relative ao ano de 2018 para pagamento at6 o mes de maio de 2019.

70.1. As empresas que nao cumprirem o estabelecido no caput ficam obrigadas a pagar aos 
seus empregados comencterios no mes de setembro de 2018, a titulo de Participagao nos 
Lucros e Resultados conforme estabelecido no “caput”, o valor equivalente a m£dia aritm£tica 
da remuneragao obtida na vigencia desta Convengao Coletiva de Trabalho, induindo-se para 
calculo o 13° sal&rio e ferias.

71 - REVISTA DE EMPREGADO COMERCIARIO - Fica vedada toda e qualquer revista, 
de bolsas, mochilas, sacolas e armories pessoais promovida pela empresa ou seus 
prepostos em seus Empregados comerci£rios e/ou em seus pertences, por ofensa aos 
direitos fundamentals da dignidade e intimidade do trabalhador.

72 - ASSEDIO MORAL • As empresas envidarao esforgos para que sejam 
implementadas orientagoes de conduta comportamental aos seus respectivos 
supervisores, encarregados, gerentes e dirigentes para que, no exercicio de suas 
fungdes nao venham a praticar atos que possam ser caracterizados como agressao e 
constrangimento moral ou antidtico a seus subordinados.

Pardgrafo unico - Para tanto sera formada uma comissao paritaria com, ao menos, 
01(um) membra das Entidades Patranal e Profissional, para avaliagao e 
acompanhamento da referida denuncia, sem prejuizo dos procedimentos junto ao 
Ministdrio Publico do Trabalho e Delegacia Regional do Trabalho.

73 - DO USO DA IMAGEM DO EMPREGADO COMERClARIO - Sao vedadas a 
empresa, sem autorizagao de prbprio punho pelo Empregado comercterio, a conservagao 
de gravagao, a exibigao e a divulgagao, para seu uso privado, de imagens dos 
Empregados comercterios por violagao ao direito de imagem e £ preservagao das 
expressoes da personalidade, garantidos pelo art. 5°, V, da Constituigao Federal.

73.1. Nas mesmas condigoes dispostas no caput, ficam enquadradas as empresas que 
utilizam dos uniformes cedidos aos empregados comercieirios, para realizagao de 
promogdes e propagandas, excetuada aqui logotipo e/ou logomarca da empresa.

73.2. A formagao do contrato de emprego, por si s6, nao importa em cessao do direito de 
imagem e de divulgagao, devendo ser ajustado valor de indenizagao para este fim, 
independentemente do saterio percebido pelo empregado comerci^rio.

73.3. £ proibido expor os trabalhadores no sentido de obrigar o uso de fantasias perucas 
aderegos etc. pelo motive de datas comemorativas com o objetivo de aumentar as 
vendas e a meta de remuneragao.
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74 - BALANQO E PROMOQAO ESPECIAL DE VENDAS: As empresas somente 
poderao utilizar-se do trabalho de seus Empregados comercterios para a realizagao de 
balangos e promogdes especiais de vendas, fora o horario contratual com os empregados 
mediante Acordo Coletivo de Trabalho com antecedencia minima de 10 (dez) dias, no 
sindicato da categoria profissional.

75 - ALTERAgOES DAS CONDigOES DO CONTRATO DE TRABALHO - As
negociapoes entre empregados e empregadores deverao estar acompanhadas da 
present imprescindivel do sindicato profissional, sem qualquer excepao, sob pena de 
nulidade.

Ponderamos ainda que os pleitos acima acrescentam e 
modificam as eventuais cISusulas normativas em vigor, que contemplam o assunto. 
Obviamente, trata-se de negociaqao, considerando os amplos poderes concedidos pela 
categoria a presidencia da entidade, conforme o ordenamento juridico em vigor.

Fica, portanto, cumprida a clausula 62 Par^grafo Unico da 
Convengao Coletiva de Trabalho 2020/2021 com a entrega desta pauta.

Sendo assim, aguardamos o agendamento de uma 
reuniao, que dever£ se realizar o mais brevemente possivei, para que possamos 
continuar o process© de negociagao, que certamente sera levado a bom termo, dentro 
das expectativas das partes.

Na oportunidade, encaminhamos em documento apartado
o oficio que trata do pedido de garantia dp database:--------

A p ro Y&tamQso n se i o para registrarmos protestos de
consideragao e aprego.

IOi imente.

RIBEIROIO Al
SIDENTE
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