
TERMO ADITIV0 A CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 3 -2019/2020 - 1° DE MAIO

SINDICAT0  I)OS  EMPREGAI)OS  NO  COMERCIO  DE  SAO  JOSB,  entidade  sindical  representativa  da.
categoria  prorissional,  inscrita  no  cadastro  nacional  de  pessoa. juridica  sob  o  n°  03.392.229/0001-07,
neste ato representado por sua presidente ROSELI GOMERCINDO;
a

SINDICATO  DO  COMERCI0 VAREJISTA DE FI,ORIANOPOLIS  E REGIAO,  CNPJ n.  83.901.892/0001-
29, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). PAULIN0 DE MEL0 WAGNER;

celebraln  o  presente  TERM0  AI)ITIVO  DE  CONVENCA0  COLETIVA  DE  TRABALHO,  estipulando  as
condi€6es de trabalho previstas nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - VIGENCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigencia do presente Temo Aditivo de ConvenGao Coletiva de Trabalho no periodo de 01
de maio de 2020 a 31 de julho de 2020 e a data-base da categoria em 01° de setembro.

CLAUSULA SEGUNDA - ABRANGENCIA

0 presente Termo Aditivo de Convengao  Coletiva de Trabalho abrangefa a(s)  categoria(s)  dos empregados
no  com6rcio  varejista,  com  abrangencia mos  Municipios  de  Ant6nio  Carlos,  Biguapu,  Govemador  Celso
Ramos, Sao Pedro de Alcantara.

CI,AUSULA TERCEIRA - D0 TRABALHO EM FERIADOS

Excepcionalmente, em virtude da pandemia decorrente da COVID  19, fica permitido o trabalho no feriado
de 01.05.2020 -I)ia do Trabalhador, nas empresas abrangidas pelo presente Termo Aditivo a Conveneao
Coletiva de Trabalho,uma vez cumpridas as regras a seguir:

§  1°. As horas trabalhadas no feriado citado no "caput" desta clausula, nao poderao ser compensadase
serao remuneradas com o adicional de 100% (cem por cento) sobre o valor da hora normal.

§ 2°. Para pagamento das horas trabalhadas no feriado citado no "caput" desta clausula, sera considerado
o valor  do  salario-hora recebido  pelo  empregado  no  mss imediatamente  anterior  a  eventual  redueao  do
salario e trabalho, mos termos da. MP 936/2020.

§  3°.  Os  empregados  que  trabalharem no  feriado  permitido  no  "caput"  desta clausula receberao  no  dia
trabalhado o valor de R$ 33,00 (trinta e tres reais) para alimentapao.

§ 4°. As horas trabalhadas de que trata o §  1° desta clausula serao pagas na folha de pagalnento do mss
em curso, Sob a. rubrica "horas trabalhadas no feriado de 01.05.2020".

CLAUSULA QUARTA - PENAI,IDADES

Incidifa  mult.a  de  30°/o  (trinta  por  cento)  do  PISO  SALARIAL  estabelecido  na  Conven€ao  Coletiva  de
Trabalho,  por empregado e por infragao,  pelo nao cumprimento de qualquer das clausulas deste Terlno
Aditivo   a   Conven€ao   Coletiva   de   Trabalho,   revertendo-se   50°/o   (cinquenta   por   cento)   em   favor   do
empregado  prejudicado,  25%  (vinte  e  cinco por cento)  em  favor do  sindicato  profissional e  250/o  (vinte  e
cinco por cento) em favor do sindicato da categoria econ6mica.

brfl de 2020.
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sao Jose,
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