
TERMO ADITIVO A CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 2 -2019/2020 -1° DE MAIO

SINDICAro DOS EMPREGADOS NO COM. DE PALHOCA E RECIAO, CNPJ n.14.646.445/0001us, neste ato
rrepresentado(a) por seu Presidente, Sr(a). GrsELE PATRICIA STAHELIN DOS SANTOS;
E

Sll\IDICAro  DO  COMERCIO VAREJISTA  DE  FroRIAl\10POLIS  E  REGIAO,  CNPJ  in 83.901.892/0001-29,  neste
ato representado(a)  por seu Presidente, Sr(a). PAULINO DE MELO WAGNER;

celebram   o   presente   TERM0   ADITIVO   DE   CONVENCA0   COLETIVA   DE   TRABALHO,   estipulando   as
condie6es de trabalho previstas nas cldusulas seguinfes:

CLAusULA PRIMEIRA - VICENCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigencia do presente Termo Aclitivo de Convencdo Coletiva de Trabalho no pefodo
de 01  de maio de 2020 a 31  de agosto de 2020 e a data-bhase da categoria em 01 a de setembro.

CLAUSULA SEGUNDA -ABRAl\lGiNCIA

?empJrgeasT#c::::Xsd:aLIra#Ca#aLjalde±n=:::::al:#noAg:j£(S#a§gL:£(:)#
Anit6polis, Palhoccl, Rancho Queimado e Santo Amaro da lmperatriz/SC.

CwiusuLATERCEllIA-DOTRABALlloEMFERIADOS

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

§   1°.   As   horas   trabalhadas   no   feriado   citado   no   "cdbut"   desta   cldusula,   nao   poderao   set
compensadas e serdo remuneradas com o cidicional de 100% (cem por cento) sobre o valor da hora
normal.

§  2°.  Para  pagamento  das  horas  trabcilhadas  no  feriado  citado. no  "caput"  desta  cldusuid,  sera
considerado  o  valor do  saldrio-hora  recebido  pelo  empregado  no  mss  imediatamente  anterior  a
eventual redugdo do saldrio e trabalho, nos termos da MP 936/2020.

§ 3°. Os empregados que trabainarem no feriado permitido no "caput" desta cldusuid receberdo no
dia trabalhado o valor de R$ 33,00 (trinta e tres reds) para dimenfagao.

§ 4°. As horas trabalhadas de que trata o §  1 ° desta cldusula serdo pagas na fotha de pagamento do
mss em curso, sob a rubrica "horas trabalhadas no feriado de 01.05.2020".

CLAUSULA QUARTA -PENALIDADES

lncidird  mulfa  de 30%  (trinta  por cento)  do  Prso  SALARIAL  estabelecido  na  Convengdo  Coletiva  de
Trabalho,  por empregado  e  por infraedo,  pelo  nao  cumprimento  de  qualquer das  cldusulas  deste
Termo Aditivo a Convengdo Coletiva de Trabalho, reverfendorse 50% (cinquenta por cento) em favor
do empregado prgivdicado, 25%  (vinte e cinco por cento)  em favor do sindicato profissional e 25%
(vinte e cinco por cento) em favor do sindicato da categoria econ6mica.

Florian6polis, SC, 28 de abril de 2020.
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