
TERM0 ADITIV0 A CONVENCA0 Col.ETIVA DE TRABALl]0 3 -2019/2020 -1° DE MA.O

SINDICATO  DOS  EMPRECADOS  N0  COMERclo  DE  [I.ORIANOPOLIS,  CNPJ  n.  83.930.305/0001-20,  neste
ato represenfado(a) por seu Presidente, Sr(a). LAEL MARTINS NOBRE;
E

SINDICATO  D0  COMERCIO  VAREJISTA  DE  I:LORIANOPOLIS  E  REGIAO,  CNPJ  n.  83.901.892/0001-29,  neste
ato representado(a) par seu Presidente, Sr(a). PAULINO DE MELO WAGNER;

celebram   o   presente   TERM0   ADITIV0   DE   CONVENCA0   Col.ETIVA   DE  TRABALHO,   estipulando   as
condig6es de trabalho previsfas nas cldusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA -VIGENCIA I DATA-BASE

As partes fixam a vigencia do presente Termo Aditivo de Conveneao Coletiva de Trabalho no pen'odo
de 01 de maio de 2020 a 31 de agosto de 2020 e a data-base da categon.a em 01° de setembro.

CIAUSULA SEGUNDA -ABRANGENCIA

0  presente  Termo  Aditivo  de  Conven?ao  Coletiva  de  Trabalho  abrangerd  a(s)  categon.a(s)  dos
empregados no com6rcio vare]ista, com abrangencia territon.al em I:Iorian6polis/SC.

CLAUSULA TERCEIRA -D0 TRABALH0 EM FERIADOS

Excepcionalmente,  em virtude da pandemia decon-ente da COVID  19, fica permitido o trabalho  no
feriado de 01.05.2020 -Did do Trabalhador, nas empresas abrangidas pelo presente Termo Aditivo d
Convengdo Coletiva de Trabalhc), uma vez cumpn.das as regras a seguir:

§   1°.   As   horas   trabalhadas   no   fen.ado   cifado   no   "caput"   desta   cldusula,   ndo   poderdo   ser
compensadas e serao remuneradas com a adicional cle 100% (cem por cento) sobre o valor da hora
normal.

§  2°.  Para  pagamento  das  horas  trabalhadas  no  fen.ado  citado  no  "caput"  desta  cldusula,  sera
cc>nsiderado  a  valor do  saldn.o-hora  recebido  pelo  empregado  no  mss  imediatamente  anten.or  a
eventual reduc:ao do saldrio e trabalho, nos termos da MP 936/2020.

§ 3°. Os empregados que trabalharem no fen.ado permitido no "caput" desta cldusula receberao no
dia trabalhado o valor de R$ 33,00 (trinta e ties reais) para alimenfacao.

§ 4°. As horas trabalhadas de que trafa a §  1° desta cldusula serao pagas na folha de pagamento do
mss em .curso, sob a rubn.ca "horas trabalhadas no fen.ado de 01.05.2020".

CLAUSULA QUARTA -PENALIDADES

lncidird  mulfa  de 30%  tin.nta  por cento)  do  PISO SALARIAL estabelecido na Convengao Coletiva de
Trabalho,  par empregado  e  por infrac:ao,  pelo  nao  cumpn.mento  de  qualquer das  cldusulas  deste
Termo Aditivo a Conveneao Coletiva de Trabalho, revertendo-se 50% (cinquenta par cento)  em favor
do empregado prejudicado, 25%  (vinte e cinco por cento)  em favor do sindicato profissional e 25%


