
FILIADOA~~~~~~~~~=::..--~.~

CONVENCAo COLETIVA DE TRABALHO 2014-2015

Por este instrumento e na melhor forma de direito, de um lado, como repre-

sentante da categoria profissional, 0 Sindicato dos Empregados no Comercio de

Mogi Gua~u e Regiao, CNPJ nO67.168.559/0001-04, neste ate representado por

seu Diretor-Presidente, Sr. Fernando Jose Batturi, e do outro lado, 0 representante

da categoria economica, Sindicato do Comercio Varejista, de Bens, Servi~os e

Turismo do Municipio de Mogi Mirim - SICOVAMM, CNPJ nO59.015.685/0001-92,

representado por seu Diretor-Presidente, Sr. Jose Antonio Scomparin, com funda-

mento nos artigos 611 e seguintes da CLT, firmam entre si a presente Convengao

Coletiva de Trabalho, que reciprocamente estabelecem, aceitam e outorgam, e que

passa a viger da seguinte forma:

Paragrafo Unico: A remuneragao mensal do empregado que receber salario misto,

entendido como tal a remuneragao composta de parte fixa, mais comiss6es e D.S.R.

(Descanso Semanal Remunerado), a parte fixa nao podera ser inferior ao piso pre-

visto para empregados em geral.

2 - EMPREGADOS ADMITIDOS A PARTIR DE 1° DE OUTUBRO DE 2013: Aos
empregados admitidos a partir de 1° de outubro de 2013 ate 30 de setembro de

2014,0 reajustamento sera aplicado de forma proporcional.

Paragrafo Unico: 0 salario reajustado nao podera ser inferior ao salario normativo

da fungao, conforme constante nas clausulas 4, 6, 7 e
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DE MOGI·GUA~U E REGIAO

1- EMPRESA

a) Empregados em Geral (Normativo) R$ 1.095,00

b) Caixa R$ 1.214,00

c) Copeiro, Empacotador, Office-Boy, Faxineiro R$ 886,00

d) Indeniza9ao de Quebra de caixa R$ 63,00

e) Comissionista R$ 1.281,00

II - OPTANTES PELO REPIS (EPP's)

a) Empregados em Geral. R$ 1.047,00

b) Caixa R$ 1.147,00

c) Copeiro, Empacotador, Office-Boy, Faxineiro R$ 875,00

d) Indeniza9ao de Quebra de caixa R$ 61,50

e) Salario de Ingresso (por 210 dias) R$ 870,00

f) Comissionista R$ 1.190,00

III - OPTANTES PELO REPIS (ME's)

a) Empregados em Geral. R$ 1.001,50

b) Caixa R$ 1.080,00

c) Copeiro, Empacotador, Office-Boy, Faxineiro R$ 865,00

d) Indeniza9ao de Quebra de caixa R$ 59,00

e) Salario de Ingresso (por 210 dias) R$ 850,00

f) Comissionista R$ 1.107,00
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§ 2° - Considera-se para os efeitos desta clausula, a pessoa juridica que aufira re-

ceita bruta anual, nos seguintes limites: EPP - aquela com faturamento superior a

R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00

(tres milhoes e seiscentos mil reais); ME - aquela com faturamento igual ou inferior

a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Na hip6tese de legisla<;ao super-
veniente que vier alterar esses limites, prevalecerao os novos valores fixados.
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§ 5° - Constatada a regularidade de situa9ao da empresa solicitante, a Ela sera for-

necido 0 respectiv~ CERTIFICADO DE ADESAO AO REPIS com validade coinci-

dente com a da presente norma coletiva e, em sendo constatada qualquer irregula-

ridade, a empresa sera comunicada para que regularize sua situa9ao no prazo de

10 (dez) dias a contar da sua ciencia.

§ 6° - Em atos homologat6rios de rescisao de contrato de trabalho e comprova9ao

perante a Justi9a Federal do Trabalho do direito ao pagamento dos pisos salariais

previstos nesta clausula, a prova do empregador se fara atraves da apresenta9ao do

CERTIFICADO REPIS 2014/2015 a que se refere 0 paragrafo 4°.

5 - HOMOLOGACAO DE RESCISOES DE CONTRA TO DE TRABALHO: Fica obri-

gat6ria, em qualquer hip6tese, a homologa9ao, junto ao Sindicato da categoria pro-
fissional, de todas as rescisoes de contrato de trabalho dos empregados enquadra-

dos no regime especial do REPIS.

6 - GARANTIA DO COMISSIONISTA: Aos comerciarios remunerados exclusivamen-

te a base de comissoes percentuais pre-ajustadas sob as vendas (comissionistas-

puros), fica assegurada a garantia de uma remunera9ao mfnima de R$ 1.281,00

(um mil, duzentos e oitenta um reais), nela inclufdo 0 descanso semanal remune-

rado e que somente prevalecera no caso das comissoes auferidas em cada mes

nao atingirem 0 valor da garantia e se cumprida integralmente a jornada de trabalho.

7 - COMISSIONISTAS - OPTANTES PELO REPIS (EPP's): Aos comerciarios em

Empresas de Pequeno Porte fica assegurada uma remunera9ao mfnima de R$

1.190,00 (um mil cento e noventa reais), nela inclufdo 0 descanso semanal remu-

nerado e que somente prevalecera no caso das comissoes uferidas em cada mes

nao atingirem 0 valor da garantia e se cumprida integralmen a jornada de trabalho.

8 - COMISSIONISTAS - IOPTANTES PELO REPI ~'s \ Aos comerciarios em

Microempresas fica assegurada uma remunera9ao mfnim~ e R$ 1.107,00 il
cento e sete reais), nela incluido 0 descanso se anal re l1erado e e somente

prevalecera no caso das comissoes auferidas e cada me ao at" Irem 0 valor da

garanlia e se cumprida inlegralmenle a jornad ae Irabalho. ~

e exercer a fun9ao de
~,de 1° de outubro de

/

9 - INDENIZACAO DE QUEBRA DE CAlX : 0 empreg

caixa tera direito a indeniza9ao por "queb a de caix

2013, nos valores seguinte:

a) Empresas: clausula 4, inciso I, R$ 63,0
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b) Empresas de Pequeno Porte - EPP's: clausula 4, inciso II, R$ 61,50 (sessenta

urn reais e cinquenta centavos);

c) Microempresas - ME's: cliwsula 4°, inciso III, R$ 59,00 (cinquenta nove reais).

§ 1° - A conferencia dos valores do caixa sera sempre realizada na presen9a do
respectiv~ operador e, se houver impedimento por parte da empresa, ficara aquele

isento de qualquer responsabilidade.

§ 2° - As empresas que nao descontam de seus empregados as eventuais diferen-

9as de caixa nao estao sujeitas ao pagamento da indeniza9ao por "quebra de caixa"

prevista no "caput" desta clausula.

10 - MUL TA: Fica estipulada a partir de 1° de outubro de 2014, uma multa em favor
dos Sindicatos signatarios da presente Conven9ao Coletiva de Trabalho, no valor de
R$ 3.000,00 (tres mil reais), a ser revertida a uma entidade filantr6pica sediada no

municipio de Mogi Mirim - Sp, e indicada pelo Jufzo competente, por infracao, pelo

descumprimento das obriga90es de fazer e termos contidos na presente Conven9ao
Coletiva de Trabalho.

§ 1° - A multa por descumprimento sera devida pela empresa que descumprir os

termos do aludido acordo, podendo a mesma ser cobrada judicialmente por rneio de

a9ao de cumprimento.

11 - NAO INCORPORACAO DE CLAuSULAS COMO DIREITO ADQUIRIDO: As
garantias previstas nas clausulas 6, 7, 8 e 9 nao se constituirao, sob qualquer hip6-
tese, em salarios fixos ou parte fixa dos salarios.
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§ 2° - A contribui9ao referida nesta clausula sera descontada de uma s6 vez, no mes

referido no "caput" devendo ser recolhida, impreterivelmente, ate 0 dia 15 (quinze)

do mes subsequente ao desconto na agencia bancaria constante da guia de reco-

Ihimento no modele padrao estabelecido pela Federa9ao dos Empregados no Co-
mercio do Estado de Sao Paulo, ou na rede bancaria, quando recolhida atraves de

ficha de compensa9ao, no modele padrao estabelecido pelo banco conveniado pela

FECOMERCIARIOS.

§ 3° - A contribui9ao assistencial nao podera ser recolhida diretamente nos caixas

dos sindicatos.

§ 4° - Do modele padrao da guia de recolhimento referida no paragrafo 1° devera
constar, obrigatoriamente, que 0 valor sera recolhido na propor9ao de 80% (oitenta

por cento), para 0 Sindicato da respectiva base territorial e 20% (vinte por cento)

para Federa9ao dos Empregados no Comercio do Estado de Sao Paulo. No caso do

recolhimento se dar atraves de ficha de compensa9ao, as empresas deverao preen-
cher impressos fornecidos gratuitamente pelo sindicato beneficiado.

§ 5° - 0 valor da contribui9ao Assistencial sera revertido em prol dos servi90s socia is

das entidades sindicais profissionais beneficiarias, e do custeio financeiro do Plano

de Expansao Assistencial da Federa9ao dos Empregados no Comercio do Estado

de Sao Paulo.

§ 6° - Dos empregados admitidos ap6s 0 mes de novembro de 2014, sera descon-

tado a mesma taxa estabelecida nesta clausula, no mes de sua admissao, com ex-

ce9ao de quem ja tenha recolhido a mesma contribui9ao em outra empresa, para a

mesma categoria.

§ 7° - 0 recolhimento da contribui9ao assistencial efetuado fora do prazo menciona-

do no § 2° sera acrescido de multa de 10% (dez por cento) nls trinta primeiros dias.

§ 8° - Ocorrendo atraso superior a trinta dias, alem da multade 10% (dez por cento),

correrao multa de mora de 1% (um por cento) ao mes, sobr t valor do principal.
§ go _ A contribui9ao regulamentada nesta clausula -0 e' descontada do empre-

gada sindicalizado ou nao, caso a empresa receb atrave . notifica9ao por escrito

do sindicato favorecido, comunica9ao para nao oceder a gesconto e a - ao
referido empregado em decorrencia de anteri manifesta Ii· idual por ele n-
tregue pessoalmente junto a entidade profiss· nal, ate 10 ( .,).dias ap6s a assin -

tura da norma coletiva. \ (),

13 - CONTRIBUiCAo CONFEDERATIV MPREGAD 5: As empresas d s- J:j
contarao em folha de pagamento e recol 0 de seus empre ados, sindicaliza os

ou nao, em favor das entidades profissionais, a contribui9ao c nfederativa previ ta

no artigo 8° inciso IV, da Constitui9ao Federal, desde que institufda atraves da c m-
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petente Assembleia Geral do Sindicato interessado ou da Federac;ao, que autoriza-

ram a celebrac;ao da presente norma coletiva.

§ 1° - A contribuic;ao referida no caput sera de 1% (um por cento) da remunerac;ao
do empregado por mes, devendo ser recolhida na agencia bancaria constante da

respectiva guia, ate 0 dia 15 (quinze) do mes seguinte ao desconto.

§ 2° - A contribuic;ao confederativa nao podera ser recolhida diretamente nos caixas

dos sindicatos, sob pena de arcar a empresa com a penalidade prevista na clausula

10 deste instrumento.

§ 3° - Do modelo padrao da guia de recolhimento referida no paragrafo 1° devera
constar, obrigatoriamente, que 0 valor sera recolhido na proporc;ao de 80 % (oitenta

por cento), para 0 sindicato da respectiva base territorial e 20% (vinte por cento) pa-

ra Federac;ao dos Empregados no Comercio do Estado de Sao Paulo. No caso do

recolhimento se dar atraves de ficha de compensac;ao, as empresas deverao preen-

cher impresso fornecido gratuitamente pelo Sindicato.

§ 4° - A contribuic;ao confederativa nao sera descontada nos meses em que houver

desconto da contribuic;ao assistencial ou sindical.

§ 5° - As empresas, quando notificadas, deverao apresentar, no prazo maximo de

15 dias, as guias de recolhimento da contribuic;ao confederativa devidamente auten-

ticada pela agencia bancaria.

§ 6° - 0 recolhimento da contribuic;ao confederativa efetuado fora do prazo mencio-

nado no paragrafo 2°, sera de multa de 10% (dez por cento) nos trinta primeiros di-

as.

§ 7 - Ocorrendo atraso superior a 30 (trinta) dias, alem de multa de 10% (dez por
cento), correrao juros de mora de 1% (um por cento) ao mAs, sobre 0 valor principal.

§ 8 - 0 desconlo previslo nesla clausula fica condiciona \ a nao oposi<;:ilodo em-
pregado, integrante da categoria. A OPOSi~c;-0 Se~ von ade do empregado, sera
manifestada por escrito, com entrega pelo roprio ern r ..gado junto a ....-r spec I

sindicato profissional, que fornecera protoc 10 de recebi ' ..~to, em 10 (dez) dias

apos a assinatura da presente norma col tiva. Cabe ao si d~cat profissional, notifi-

car tambem por escrito, a empresa, no razo maximo de \ dez) dias a partir da

dala do recebimenlo da oposi<;:ilo,para e nao seja proce ·~()_odesconlo. ~

14 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRON . Os rantes da categoria

econ6mica abrangida por esta CCT - ba e territ lal de Mogi' irim SP, quer sejam

associados ou nao, deverao recolher ao . . ato representa (\I , individualmente
por estabelecimento, uma Contribuic;ao Assistencial, nos valor- s maximos confor-
me a seguinte tabela:
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VALORES

a) Microempresas R$ 295,00

b) Empresas de Pequeno Porte R$ 450,00

c) Demais Empresas R$ 950,00

d) M.E.I., EIRELI, Feirantes, Vendedores, Ambulantes e Agentes

Aut6nomos, somente inscritos na Prefeitura Municipal R$ 121,00

§ 1° - 0 recolhimento devera ser efetuado ate 0 dia 20 de novembro de 2.014, ex-

clusivamente em agencia bancaria, em impresso pr6prio, que sera fornecido a em-
presa pelo sindicato signatario da presente Convengao Coletiva.

§ 2° - Dos valores recolhidos nos termos desta clausula 20% (vinte por cento) sera

atribuido a Federagao do Comercio do Estado de Sao Paulo.

§ 3° - 0 recolhimento da contribuigao Assistencial Patronal efetuado fora do prazo

mencionado no § 2° sera acrescido de multa de 2% (dois por cento) nos trinta pri-

meiros dias, mais 1% (um por cento) por mes subsequente de atraso, alem de juros

de mora de 1% (um por cento) ao meso

15 - DIRIGENTE SINDICAL - AUSENCIAS JUSTIFICADAS: Os Empregados eleitos
dirigentes sindicais e nao afastados de suas fungoes nas EMPRESAS poderao au-

sentar-se ate 08 (oito) dias uteis, durante a vigen cia desta onvengao Coletiva, sem

prejuizo da remuneragao ou das ferias, quando participarE11 de assembleias, con-

gressos, reunioes, seminarios e outros que envolvam intere ses dos trabalhadores,

desde que mediante previa solicitagao, por escrito, da e1't ade representativa da
categoria profissional, com 48 horas de antecedenci .

16 - GARANTIA DE EMPREGO DO FUTURO AP SENT D : Fica assegurado aos

empregados em geral, sejam homens ou mulh es que ti rem sua aposentadoria
concedida, nos prazos mfnimos legais, de con ormidade c~ 0 previsto
do artigo 188 do Decreto nO3.048/99, garanti de emprego
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§ 1° - Para a concessao das garantias acima 0 empregado devera apresentar com-

provante da contagem total de tempo de contribui9ao correspondente ao seu direito

fornecido pelo INSS, nos termos do artigo 130 do Decreto nO6.722/08, no prazo

maximo de 30 dias apos a sua emissao, que ateste, respectivamente os perfodos de
02 anos, 01 ana ou 06 meses restantes para a implementa9ao do beneffcio. A con-

tagem da estabilidade inicia-se a partir da apresenta9ao dos comprovantes pelo

emprego, limitada ao tempo que faltar para aposentar-se.

§ 2° - A concessao prevista nesta clausula ocorrera uma (mica vez, podendo a obri-

ga9ao ser substitufda por uma indeniza9ao correspondente aos salarios do perfodo

nao cumprido ou nao implementado da garantia, nao se aplicado nas hipoteses de
encerramento das atividades da empresa e dispensa por justa causa ou pedido de

demissao.

§ 3° - 0 empregado que deixar de apresentar 0 comprovante fornecido pelo INSS no

prazo estipulado no § 1°, ou de pleitear a aposentadoria na data em que adquirir

essa condi9ao, nao fara jus a garantia de emprego e/ou indeniza9ao corresponden-
tes, previstas no paragrafo anterior.

§ 4° - Na hipotese de legisla9ao superveniente que vier alterar as condi90es para

aposentadoria em vigor, esta clausula ficara sem efeito.

17 - ESTABILIDADE DA GESTANTE: Fica assegurada estabilidade provisona a
gestante e vedada sua dispensa sem justa causa desde a confirma9ao da gravidez,

ate 75 (setenta e cinco) dias apos 0 termino da licen9a maternidade.

Paragrafo Unico: Na hipotese de dispensa sem justa causa, a empregada devera

apresentar a empresa atestado medico comprobatorio de gravidez anterior ao Aviso

Previo.

§ 2° - Fica consignado ainda que a estabilidad

termino do servi90 militar ou da dispensa de i
incidindo os reflexos na rescisao contratual.

18 - ESTABILIDADE DO EMPREGADO EM IDADE DE

§ 1° - Estao exclufdos da hipotese prevista no

omissos, desertores e facultativos.
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19 - GARANTIA DE EMPREGO AO EMPREGADO AFASTADO POR MOTIVO DE

DOENCA: Ao empregado afastado por motivo de doenc;a, fica concedida, nas licen-

c;as acima de 15 (quinze) dias, a partir da alta previdenciaria, garantia de emprego

ou indenizac;ao e reflexos correspondentes, por perfodo igual ao do afastamento ate

o limite maximo de 30 (trinta) dias.

20 - ATESTADOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS: Atendida a ordem de priorida-

de estabelecida no art. 12, § 1° e § 2° do Decreto 27.048/49 e entendimento da SU-

mula nO15 do TST serao reconhecidos os atestados elou declarac;oes, medicos ou

odontol6gicos, firmados por profissionais habilitados junto ao sindicato profissional

ou por medicos elou dentistas dos 6rgaos da saude estadual ou municipal, desde

que estes mantenham convenio com 0 6rgao oficial da Previdencia Social ou da Sa-

ude, bem como convenio medico mantido pela empresa.

Paragrafo Unico: Os atestados medicos deverao obedecer aos requisitos previstos
na Portaria MPAS 3.291/84, devendo constar, inclusive, 0 diagn6stico codificado,

conforme 0 C6digo Internacional de Doenc;as (CID), nesse caso, com a concordan-

cia do empregado, bem como deverao ser apresentados a empresa em ate 15

(quinze) dias de sua emissao.

21 - ABONO DE FALTA A MAE COMERCIARIA OU AO RESPONSAvEL LEGAL:

Ao responsavel legal comerciario que deixar de comparecer ao servic;o para acom-

panhamento em consultas medicas de seus filhos menores de 14 (quatorze) anos,
ou invalidos ou incapazes, no limite de uma por mes e em casos de internac;oes,
devidamente comprovadas, podera justificar suas ausencias p declarac;ao medica

de acompanhamento elou atestado medico do filho nos jer",\o da clausula 20, tera

suas faltas abonadas ate 0 limite maximo de 15 (quin e) dia , ,urante 0 perfodo de

vigencia da presente convenc;ao.

Paragrafo Unico: Caso os responsaveis legais ( ae e pai) t labalhem na mesma

empresa, este beneficia podera ser concedido a um ou outr '\ alternativamente a

criterio do empregado, obedecidas as condic;oes estabelecida 0 capu es a~c' -
sula.

\

22 - ABONO DE FALTA AO COMERCIARI : 0 mpregado estudan-
te que deixar de comparecer ao servic;o p ra prestar xames fl ais que coincidam

com 0 horario de trabalho ou, no caso de estibul e ENEM est limitado a um por

ano, tera suas faltas abonadas desde qu ,em bas as hip6te s, haja a comuni-

cac;ao previa as empresas com antecede .. e 05 (cinco) dias e~ om comprovac;ao

posterior.
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23 - INDENIZACAO POR TEMPO DE SERVICO: Na hip6tese de dispensado sem
justa causa, 0 empregado fara jus a uma indenizagao em pecunia correspondente a
01 (um) dia a cada dois anos completos de servigo na empresa, sem prejuizo do

direito ao aviso previo a que a fizer jus, no aviso previo legal, por ana completo de

servigo na mesma empresa

24 - AVISO PREVIO ESPECIAL: Aos empregados com mais de 45 (quarenta e cin-

co) anos de idade e mais de 05 (cinco) anos de contrato de trabalho na mesma em-
presa dispensados sem justa causa, 0 aviso previo sera de 45 (quarenta e cinco)

dias.

§ 1° - Em se tratando de aviso previo trabalhado, 0 empregado cumprira 30 (trinta)
dias na forma prevista em lei, recebendo em pecunia os 15 (quinze) dias restantes.

§ 2° - Os beneficios desta clausula e do paragrafo primeiro, nao se cumulam com os

dispositivos legais estabelecidos pela lei 12.506/2011, devendo ser aplicado 0 en-

tendimento do que melhor atender aos empregados.

§ 3° - Em se tratando de aviso previo indenizado, respeitando decisoes do Supremo
Tribunal Federal (STF), e do Superior Tribunal de Justiga (STJ - RE - 1198.968 -
SC 01010114527-1) nao incidira sobre este valor contribuigao previdenciaria, nem do

empregado, nem da empresa.

25 - NOVO EMPREGO - DISPENSA DO AVISO PREVIO: 0 empregado dispensado

sem justa causa que obtiver novo emprego antes ou durante 0 prazo do aviso pre-

vio, ficara desobrigado do seu cumprimento, desde s:QJesdJ1citea dispensa e com-
prove 0 alegado com antecedencia de 48 (quarentcre o~0) mras, dispensada, nesta

hip6tese, a re~uneragao do peri9do nao trabalh do. \ ,

26 - VEDACAO DE AL TERACAO CONTRAT AL DU 1i~ 0 AVISO PREVIO:

Durante 0 prazo de aviso previo dado p~r qu Iquer das rtes, salvo 0 ca~e-re

versao ao cargo efetivo por exercente de ca 'go de confia a, f~cam vegadas altera-
goes nas condigoes de trabalho, inclusive transferencia <i:I local e-trabalho, sob
pena de rescisao imediata do contrato, re ondendo 0 em~ ega \ r pelo pagamento

do reslanle do aviso previa. '~

27 - FAL TAS NO AVISO PREVIO: As f Itas injustific as dur nte 0 cumprimento do
Aviso Previo trabalhado, nao estarao s jeitas ao a . 0 130 da LT.

28 - GARANTIA NA ADMISSAO: Ad emprego para a ungao de outro d' -

pensado sem justa causa, salvo se exercendo cargo de confianga, sera assegur do
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aquele, salario igual ao do empregado de menor salario na func;ao, sem considerar

vantagens pessoais.

29 - DOCUMENTOS - RECEBIMENTO PELAS EMPRESAS: A Carteira de Trabalho

e Previdencia Social, bem como certid6es de nascimento, de casamento, atestados

e outros documentos do trabalhador serao recebidos pelas empresas contrarrecibo,

em nome do empregado.

30 - iNICIO DAS FERIAS: 0 infcio das ferias, individuais ou coletivas, nao podera

coincidir com os sabados, domingos, feriados ou dias ja compensados.

31 - COINCIDENCIA DAS FERIAS COM EPOCA DO CASAMENTO: Fica facultado

ao empregado gozar ferias no perfodo coincidente com a data de seu casamento,

condicionada a faculdade a nao coincidencia com 0 mes de pico de vendas da em-

presa, por ela estabelecido, e comunicac;ao com 60 (sessenta dias) de anteceden-

cia.

32 - FORNECIMENTO DE UNIFORMES: Quando 0 usa de uniformes, equipamen-

tos de seguranc;a, macac6es especiais, etc., for exigido pelas empresas, ficam estas
obrigadas a fornece-Ios gratuitamente aos empregados, salvo injustificado extravio

ou mau uso.

33 - FALECIMENTO DE SOGRO OU SOGRA, GENRO OU NORA: No caso de fa-

lecimento do seu sogro ou sogra, genro ou nora, 0 empregado podera deixar de

comparecer ao servic;o nos dias do falecimento e do sepultamento sem prejufzo do
salario.

34 - CHEQUES DEVOLVIDOS: E vedado as empresas des ntar do empregado as

importancias correspondentes aos cheques sem fJ s ebidos, desde que 0

mesmo tenha cumprido as normas pertinentes 0 se oco r r a devoluc;ao da mercat:)

doria ace ita pela empresa. V

35 - DIA DO COMERCIARIO: Em homer, em ao Dia do n~ rio - 30 de outu-
bro, sera concedid? ao. empregado do co er~io uma grati' ,~o correspondente a
01 (um) ou 02 (dols) dlas da sua remu erac;ao mensa I enda em outubro/2014,
que sera paga juntamente com este, co forme proporc;- a

, 0 empregado nao faz ja) ate 90 (noventa) dias de contrato d .

jus ao beneficio;
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b) de 91 (noventa e um) dias ate 180 (cento e oitenta) dias de contrato de trabalho

na empresa, 0 empregado fara jus a 01 (um) dia;

c) Acima de 181 dias de contrato de trabalho na empresa, 0 empregado fara jus a
02 (dois) dias.

§ 1° - Fica facultado as partes, de comum acordo, converter a gratificayao em des-

canso, obedecida a proporcionalidade acima, durante a vigencia da presente Con-

vengao.

§ 2° - A gratificagao prevista no caput deste artigo fica garantida aos empregados

em gozo de ferias e as empregadas em licenga maternidade.

36 - CONTRATO DE EXPERIENCIA: Fica vedada a celebragao de contrato de ex-
periencia quando 0 empregado for readmitido para 0 exercfcio da mesma fungao na

empresa.

37 - SALARIO DO SUBSTITUTO: Enquanto perdurar a substituigao que nao tenha

carater meramente eventual, 0 empregado substituto fara jus ao salario contratual
do substitufdo, mediante 0 contrato firmado entre as partes.

41 .- COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DE SALARIOS: \)s empresas ficam
obngadas a fornecer comprovantes de pagamento dos salarios e respectivos dep6

38 - VIGIAS - FACULTATIVIDADE DE ADOCAO DE JORNADA DIFERENCIADA:

Facultam-se as empresas mediante exclusiva iniciativa destas, a adotarem jornada

de trabalho diferenciada aos empregados abrangidos que exercerem a fungao de

"vigia", mediante 0 cumprimento do regime de 12 (doze) horas ininterruptas de efeti-

vo trabalho, por 36 (trinta e seis) horas de descanso.

39 - ASSISTENCIA JURioICA: As empresas ~ assisl€mcia juridica
integral ao empregado que for indiciado em in<;luerito criminal lu responder a futura

agao penal, em virtude de ate praticado no d~sempenho nor I I das suas f .oyee ,

au na defesa do palrimOnio da empresa. e
40 - PAGAMENTO DOS SALARIOS PO uando 0 emprega-

vera conceder aos
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sitos do FGTS, com discriminaC;80 das importancias pagas e descontos efetuados

contendo sua identificaC;80 e a do empregado.

42 - DESPESAS PARA RESCISAo CONTRATUAL: As empresas ficam obrigadas a

fornecer refeiC;80 e transporte aos empregados que forem chamados para homolo-

gaC;80da resciS80 contratual fora da cidade onde prestavam seus servic;os.

43 - REMUNERACAo DE HORAS EXTRAS: As horas extras diarias ser80 remune-

radas com 0 adicional de 60% (sessenta por cento) as duas primeiras e, 100% (cem
por cento) as excedentes de duas, incidindo 0 percentual sobre 0 valor da hora nor-

mal.

44 - REMUNERACAo DE HORAS EXTRAS DOS COMISSIONISTAS: 0 acn§scimo
salarial de horas extras, em se tratando de comissoes, sera calculado tomando-se

por base 0 valor da media horaria das comissoes auferidas nos 06 (seis) meses an-

tecedentes, sobre 0 qual se aplicara 0 correspondente percentual de acrescimo,

multiplicando-se 0 resultado (valor da hora normal acrescido do percentual) pelo

numero de horas extras remuneraveis, de conformidade com 0 disposto da clausula

43.

a) Apurar a media das comissoes auferidas nos ultimos 6 (seis) meses;

b) Dividir 0 valor encontrado por 220 (duzentos e vinte) para obter 0 valor da media
horaria das comissoes;

c) Multiplicar 0 valor da media horaria apurada na alfnea lib" p I~ percentual previsto

na clausula 43. 0 resultado (valor da media horaria + perc ntual) multiplicar pelo

numero de horas extras laboradas no mes. 0 resultado e 0 Ipr a ser pago a ti~

de acrescimo salaria~ de horas extras a que faz jU~i nra. '[)

45 - REMUNERACAO DO REPOUSO SEM~AL DOS MISSIONIS~e-
muneraC;80 do repouso semanal dos comissionistas sera ca Ilad~.eI"""ando-se po
base 0 total das comissoes auferidas durant~ 0 mes, dividid 0 numero de dia

uteis e multiplicado 0 valor encontrado peloJ domingos e fe ~os a que fazem jus,
atendido 0 disposto no artigo 6° da Lei 605/ 19.

46 - VERBAS REMUNERATORIAS DOS

raC;80das ferias, do aviso previo e do 13° 'io do comissioni a, inclusive na r -

CiS80 contratual, tera como base a media das remunerac;oes dos 06 (seis) ulti
meses anteriores ao mes do pagamento.
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Paragrafo Unico: Para a integragao das comissoes no calculo do 13° sera adotada

a media comissional de julho a dezembro, podendo a parcela do 13° salario, corres-

pondente as comissoes de dezembro, ser paga ate 0 5° dia util de janeiro.

47 - ADIANTAMENTO DE SALARIO (VALE): As empresas concederao no decorrer
do mes, um adiantamento de salario aos empregados limitado a 40% (quarenta por
cento) do salario, ressalvada a hip6tese do fornecimento concomitante do "vale

compra" ou qualquer outro por elas concedidos, prevalecendo, nesses casos, ape-

nas um deles.

48 - PARTICIPACAo DOS TRABALHADORES NOS LUCROS OU RESULTADOS:
As empresas abrangidas por esta Convengao Coletiva de Trabalho que, na medida

de suas possibilidades e criterio de administragao, desejar negociar com seus em-
pregados a participagao nos lucros ou resultados, na forma prevista na Lei nO

10.101/2000, deverao valer-se da assessoria de suas respectivas entidades sindi-

cais, que constituirao comissao intersindical para oferecer orientagao e apoio na im-

plantagao do programa.

49 - CALENDARIO DE FUNCIONAMENTO DO COMERCIO EM DATAS ESPECI-

AIS: A duragao e a compensagao do horario dos comerciarios, obedecido ao dispos-
to no artigo 59 e §§ 1° e 3° e demais disposigoes pertinentes da CLT, desta conven-

gao e legislagao municipal correspondentes ficam autorizadas de acordo com 0 ca-
lendario de funcionamento do comercio em datas especiais, conforme Anexo A.

50 - FIXACAo DE OUTRAS VANTAGENS: Fica convencion~ 0 que, a vigencia da

presente convengao, poderao ser negociadas e fixad --Qutras vantagens de nat~

za ecan6mica e sacial nela naa previslas. j 0

51 - PRORROGACAO, REVISAo, DENUN IA OU RE GACAO TOTAL OU

PARCIAL: Nos casos de prorrogagao, revisa ,denuncia, 0 vogagao totaJ_.ot:t-p
cia I desta Convengao serao observadas as sposigoes con . ntes do ;-go615 da

Consolidagao das Leis do Trabalho.

de 1°/10/2014 a52 - VIGENCIA: A presente Convenga

30109/2015.
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Mogi Mirim, 23 de outubro de 2014.

pi Sindicato dos Empregados no Comercio de Mogi Gua~u e Regiao.
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ANEXO -A

CALENDARIO DE FUNCIONAMENTO DO COMERCIO VAREJISTA EM FERIA-

DOS E DATAS ESPECIAIS NA CIDADE DE MOGI MIRIM - SP.

o funcionamento e 0 trabalho no comercio em feriados e datas especiais fi-

cam autorizados mediante ao atendimento das regras e calendario, aprovados pelas

entidades signatarias, obedecido 0 periodo de onze horas consecutivas para des-

canso de que trata 0 artigo 66 da CLT, bem como 0 horario de intervalo para des-

canso e refei<;ao preceituado no artigo 71° da CLT, conforme se seguem:

a) SEMANA DO FREGUES/CONSUMIDOR: A semana do fregues/consumidor sera

escolhida a criterio do sindicato patronal entre 1°/10/2014 e 30/09/2015, e comuni-
cada formalmente ao Sindicato dos Empregados com antecedencia de 07 (sete)

dias, devendo se desenvolver nos seguintes horarios:

- segunda a sexta-feira: das 8:00 as 21 :00 horas;

- sabados das 8:00 as 18:00 horas;

b) DIA DAS MAES, DOS PAIS, DOS NAMORADOS e DAS CRIANCAS:
(antevespera e vespera)

- das 8:00 as 21 :00 horas, salvo quando aos sabados, em que 0 horario sera ate as
18:00 horas;

e) No mesmo sentido, mediante previa so· Itacao dirigida ao Sindicato Patronal,

as empresas interessadas, desde que tambem comprovem 0 cumprimento integral

das clausulas dispostas na presente CCT, e atendam ao disposto nos artigos 59,

1° a § 3°, 66 e demais disposi<;oes a CLT, a regra da clausula 43, bem como a legis

la9ao municipal correspondente, oderao rorro ar or duas horas a ·ornada d

trabalho aos sabados - das 14:00 as 16 horas.

c) CARNAVAL: Dia 17/02/2015 (ter<;a-feira) ficara F
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f) Fica autorizado 0 trabalho aos domi
''''.'' '.-"

nos termos do artigo 1° da Lei nO11.603 de 05/12/2007,

bem como da legisla<;ao municipal vigente conforme preceitua 0 artigo 30, inciso I,

da Constitui<;ao Federal, mediante ao pagamento de horas extras com adicional de

100%.

g) Salvo as condi<;oes dos paragrafos abaixo, fica vetado 0 trabalho nos feriados
municipais, estaduais, nacionais, civis ou religiosos, sendo que 0 descumprimento a

esta determina<;ao estara sujeito a penalidade prevista na clausula 10 da presente
CCT.

§ 1° - Consigna-se, entretanto, que, conforme dispoe a Lei nO 11.603/2011, bem

como, a legisla<;ao municipal vigente, sendo pretensao de qualquer integrante da

categoria econ6mica abrangida pela presente Conven<;ao Coletiva, 0 funcionamen-

to e 0 trabalho em quaisquer dos feriados previstos, devera 0 pretendente, atra-

ves do Sindicato Patronal signatario - SICOVAMM, e com antecedemcia minima e

improrrogavel de 10 (dez) dias, requerer, formalmente, negocia<;ao com 0 Sinco-
merciarios, apresentando juntamente os beneficios a serem concedidos aos funcio-

narios convocados para 0 trabalho, a saber, 1) Horas Extras a 100%; 2) Vale-

Transporte; 3) Refei<;ao, quando se mostrar necessario e/ou aplicavel - jornada

superior a 4 horas; 4) indeniza<;ao no valor de R$ 35,00 ou ainda (01) uma fOlga!)

compensat6ria dentro de 30 dias. 0
§ 2° - Os requerimentos para negocia<;oes e, por conse ui'rt!l, os eventuais requeri-

mentos e autoriza oes ara 0 trabalho serao res ecti m te acolhidos e concedi-

das a enas em beneffcio dos comerciantes ue cu rem i te ralmente as

§ 5° - A empresa Requerente fica obrigada a anter em sua s de e apresentar e

eventual necessidade decorrente de fiscaliza<;ao ou notifica<;ao, 0 respectiv~ prot -
colo do requerimento, sendo que a nao apresenta<;ao pressupoe a proibi<;ao de fu -
cionamento e trabalho em feriados, punida com a multa convencionada na prese e
norma;
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§ 6° - A presente clausula nao obriga 0 sindicato profissional a firmar acordo coleti-

vo de trabalho com as empresas que desejarem funcionar em horarios e dias alem

dos aqui estabelecidos, pois a celebrac;ao de acordo coletivo de trabalho depende

de negociac;ao e aceitac;ao da pauta de reivindicac;ao por parte da empresa e sub-

missao a assembleia com os trabalhadores nos moldes do artigo 612 e seguintes da

CLT.

§ 7° - A presente clausula nao obriga 0 sindicato profissional a firmar 0 acordo pre-
tendido pelas empresas requerentes, tendo em vista que as reivindicac;oes estarao
sujeitas a assembleia com os trabalhadores conforme dispoe 0 artigo 612 e seguin-

tes da CLT.

h) As empresas que desejarem a realizac;ao de acordo para regular horarios e dias

diversos dos estipulados neste calendario deverao apresentar suas reivindicac;oes

atraves de requerimento ao SICOVAMM que agendara negociac;ao com 0 Sindicato

dos Empregados.

Paragrafo Unico: A presente clausula nao obriga 0 sindicato profissional a firmar 0

acordo pretendido pelas empresas requerentes, tendo em vista que as reivindica-
c;oes estarao sujeitas a assembleia com os trabalhadores conforme dispoe 0 artigo
612 e seguintes da CLT.

pi Sindicato

Mogi Mirim, 23 de outubro de 2014.

pi Sindicato Empregados no Comercio de Mogi Gua~u e Regiao.

io Varejista, de Bens, Se

ipio de Mogi Mirim - SIC
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