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convenção coletÌva de Trabarho que fazem entre si, o srNcopA? - srNDrcATo Do coMÉRcro
VARÊJTSTA NA REGLÃO DE SÃO JOSÉ DO RtO \ARDO, inscrito no cNpj/rvrF 67.156.356/0001-90,
Registro Sindical ne 4601,0.00240a/92, estabelecido a Rua Campos Sãiles, 856 _ Centro, CEp 13720,
000, na cidade de São José do Rio pardo, Estado de São paulo, representado por seu presidente, Sr.
IZONEL APARËCtDO TOZ]Nt, brasileiro, casado, portadar do CpF fe 631.537.008-00, assistido por sua
advogada, Drq DANIELA CASSIA DE ROQUE ÌOZtNt, OAB/SP 252.09I, brasileira, solteira, portador do
cPF ne 312.398.408-70, e o SINDTCATO OO5 CONDUTORES DE VEíCULO, RODOVTÁR\OS DE MOCOCA E
RfclÃo, inscrito no cNPJ/MF 54.140.660/0001-05, Registro sindical ne 24440.o2g4ir/go, estabelecido
a Rua Canãdá, 185 - Jardim Lavínia, CEp 73736-340, na cidade de Mococa, Estado de São paulo,
representado por seu Difetor presidente, Sf.lOÃO BATISÌA ALVES, brasileiro, casado, portador do CpF
na 313.092.406 04, tem entre si, iusto e acordado, co.soante delÌberações de suas AssembleÍas Gerais
e na forma de suas disposlçõe5 estatutárias, considerando as partes estarem por essa forma
contribuindo de maneira efetiva, não só para boa paz para a eficiência maior do trabalho, interesse
comum e bem estar do representante profiss onal e Econômico, BESOLVEM se compor conforme lhes
fêcultã a Ìei - CLT, artigo 611, 5 1s, para estabciecerem, sob o ,,nomem juis', de CONVENçÃO
COLETM DE TRABALHO, as normas comuns e genéricas, nos lÌmites de suas representações e da base
territorial do SINCOPAR, ou sejai Ì\4unicípios de lVococa, São José do Rio pardo, Casa Branca, ltobi,
ïapiratiba, DivinolândÌa, Caconde e São Sebastião da Grama, mecliante as cláusulas e condições
segulntes:

clÁusuu 7" - vtcÊNqA:

CONVE

O presente instrumento terá vigência
Mêio de 2016, como Datâ Base, f icando revogadas todas
termÌno em 30 de Abríl de 2017, quando novãs negociações
o Artigo 6L6, Parágrafo 3P da CLT.

de 12 (doze) .neses/ com i ' ì icio em 01 de
ês CJáLsulas dos Acordos anteriores, e

deverão o(orre.. ra foÍma do que di,põe

2'- DA DE REG
Objetivando dar REcONHECìMENÌO ÀS EMpRESAS RÊGULARES COtvt AS

NORMAS TRABALHTSÌAS, pREVtDENCtÁRtAS E FtSCAtS, é instìtuído por esta norma coletiva, no âmbi
das enìpresas que realizam com regularidade o cumprimento das normas leeais e convencionâi
CERT - CERTIFICADO DE REGULARIDADE ÌRABALHtSTA, que regerá pelas seguÌntes regras:

PARÁGRAFO pRtMEtRO: Consldera-se Regularìdade Traba hista,
caput da presente cláusqla e emÌssão do CERT, o empregador pessoa fÍsica ou jurídica,
os riscos do negócio, faz curÍrp.if, nos termos da Lei, os depósitos de FGTS, |NSS,
salários, concessão de gozo de férias, concessão de descansos, normas de medrcrna
trabalho, observânciâs das questôes relacionadas ao meio ambientê enì geral e à
integra, das Clá usu las contidas nesta Convenção Coletiva de Trabalho.

para
que a
paga

obse

requerer a expedição da referida Certìdão junto ao órgão sindical da categoria proÍissìonal, a qLial
receberá, sern ônus e com validade de 12 meses, a CertÌf lcação prevjsta no caput desta Cláusula,
devendo no entanto apresentar os documentos çomprobatófios que atestam a regularidãde dos
tltulos contidos no Parágrafo Primeiro dâ presente Cláusula.

PARÁGRAFO sEGUNDO: A empresa que pretender aderir ao CERÌ, deÈ f4

ìrl
Y

I tos 00
um indo
ntos de

rança do
ncta, na
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PARAGRAFO TERCEIRO: As Empresas terão o prazo de 60 (sessentê) dÌas a
contar da assinatura da presente norma coJetiva, sem qualquer prejuízo, pârã se ãdequarem e
solicitarem o cERT à Entidade sindical profissional, sendo que, decorrido referencracro prazo sem oue
tenha procedido ã certif icação, deverá ser obseTVado aos contratos cle trabalhos dos trabalhaclores da
categoria, os salárlos consignâdos no parágrafo Sexto.

pARÁGRAFO eUARÌO: O CERT deverá ser apresentado nos atos homologatórios
nos Sindicato, no Ministéfio do Trabalho e Empfego e na esterâ JudicÌal, quando em Ações
Írabalhistas, mediante apresentação do original ou cópia devidamente autenticada por cartório, para
comprovação do direìto de cumprimento dos Salários consignados no parágrafo euinto.
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t - Dos sALÁRtos:

PARÁGRAFO eUlNïO: para as Empresas Certif icadas pelo CERT, a partir de
01/05/2015 estipula,se os seguintes pisos salar ais, para os trabãlhadores da categona, a saDerl

iVotoristâ de Treminhão / Rodotrem / Bitrerr.. . . . .
N/ôtô . i< i : .1ô  ar r .ê r '

Ope'àdores de \4aq J, ìê
Mo to r i s ta  Gera , . , , , . . . . . . .
O.Fr : . ìô ,  . íê  Fmô lh : .1ô  . i

Môtô . i r l i< t ,  Fnr rcord^r

Motorista Inic iânte

PARAGRAFO sEXÌO: para as empresas não êderidas ou que não estivereÍn
devidamente enquadradas e ceniÍicadas pelo CERT, as quais não estarão favorecroas com os p sos
salarlals contidos no Pêrágrafo Quinto da presente Cláusula, f ica, portanto, estipulado para tals
empresês, a partir de 01/05/2016, os seguintes plsos salar aÌs:

?

.

.

Motor istâ dê Treminhão /  Rodotrem / Bi trerÌ ì . . . . . .
Motor i5ta de Cèrreta
Operadores de Máquinas..
Motor is ta Ge.a l . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operador
Ajudante.

de Ernpì lhadeirâ

Motociclìsta EntregadoÍ.
Motorista Iniciênte

q r " r r d o  o U e t l c r i t J a s  a ,  , e b u i r r t e ,  .  o n d t ç õ e > :

I - Dos cRITERtos qARA coNTBATAçÃo Do Moro4tsra tNtcrAN

PARAGRAFO SÊÍlMO: Somênte poderá ser contratado "Motorista icidnte"

R51.958,00
RS 1,796,00
Rs 1.796,00
R5 1.613,s0
R5 1.613,50
R51108 ,00
R91 .1s0 ,00
RS 1.311,00

Rs 2.160,00
Rs 1.992,00
R$ 1.992,00
R51.781 ,00
R51 .781 ,00
RS 1.180,00
RS 1.266,00
R5 1.446,00

1. A CNH do possível contratâdo seja categoria "C";

2. Que o mesmo não tenha exercido anteriormente na Empresa interessâdâ na contratâção, ou
em qualquer outra, a função Motorista Geral.
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3. Que o (s) veículo (s) em que irá laborar não ultrapasse peso máximo de 4.500 quilos;

4. Que opere no trabalho de coleta ou entrega no perímetro urbano.

PARÁGRAFO OllAVOr Somente será considerado motorista de treminhão /
rodotrem / bitrer. e com direlto ao piso salarÌal acìma:

Aquele que trabalhar exclusivamente com este tipo cle veículo;

O Motorista de Carreta que dirìgir esporadicamente treminhão / rodotrern / bitrem, não serã
enquadrado nesta categorla, mas receberá uma dÌferença prgporcional ao tempo que
trabalhou nestes veículos:

t - DAs DtspostçÕEs GERAIS:

PARÁGRAFO NONO: Nos salárÌos normativos consignados na presente Cláusula,
foram aplicados percentuais superiores aos índices Ìnflacionários acumulados no perÍodo de 01 de
Maio de 2015 a 30 de Abril de 2016, deixando assim de existir quaisquer resíduos salariais,

PARAGRAFO DEC|MOt As empresas efetuarão o paganìento das dìferenças
remuneratórias do mês de Mâio/2016 juntamente com a folha de pagamento clo mês de Junho/2016,
sem qualquer pfejuizo.

CLAUSUU 3" - RENUSTE SALARIAL:
Para os trabalhadores que já percebam acima dos pisos ora açordados, as

empresas da base têrri torial do SINCOPAR manÌerão inalterada esta condìção ê concederão um
reajuste a vÌgorar a part ir de 01 de Í\4alo de 2016, no percentual de 9,83% (nove virgula oitenta e tres
por cento), ap icáveis sobre os salários vigentes em Abri l /2016.

PARÁGRAFO pRiMÊtRo: As empresas que concederam adiantamentos e/ou
antecipações salariais, poderão efetuar as compensações, respeitando o indice e os salárjos acofdados.

a part ir de 01 de Maio de 2016 Í ixados e

', l

1 .

2.

A. ALIVOçOr RS 20,00 (vinte reals ) - será pago ao motorista e a cada ajudante, que e
alÍÍìoço, estiver em serviços externos ao domÌcíl io dâ empresa.

B. JANÌAB| RS 20,00 (vínte reais) - será pago ao motorista e a cada ajudante que em
jantar, estiver em serviços externos âo domicíl io da ernpresa.

C. PERNOIÍE: RS 23,00 (vinte e quatro reais)- este valor que já inclu o café
ao motorÌsta e a cada ajudante, quando em viãgens a serviço da empresa,
natureza e i imitação, Ìmplique em retorno no dÌa posterior.

norarlo

que em râzão de sua

orárlo de

da manha, sera pag<i

D. CAFÉ DA MANHÃ: R$ 8,00 (oito reais) - este valor será pago ao motorÌsta e a cada ajudante,
4

CUUSULA 4'- REFEICÕES E PERNOITES:
As dÌárias terão seus valores
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quando em vtagens a serviço da empresa, que em fazão de sua natureza e l Ìmìtação, implique
em inicio da viagem antes das 5:00 horas da rnanhã.

PARAGRAFO PRJMEIRO: Os trabalhadores que chegârem ã êmprêsã ãpós as
20:00 horas farão jus ao recebimento da verba do jantar.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os pagamentos das verbas aclma serão etetuaclos ã
titulo de reembolso, mediante a assinatura de recibo com os referìdos valores, sendo facultativo as
empresas a concessão de reemborso através de vale'Refeição, ou quando não aceitos pero comércio.
atraves de antecipação em dinheifo.

Convenção Coletiva de Trabaiho, âs partes asseguram
novo ou ãcontêcrmento iÌÌìprevÌsto que modifique

CLAUSULA 6" _ PAGAMENTO OOS SALÁRIOS:
Os pagamentos dos salários deverão ser efetuados até o quirìto diâ úti l  do mês

Segurnte.

trabalhadores um intervalo remunerado, a critério da empresa, de
êndamento do serviço, para que o mesrno receba seu ganhg,
corresponderá a aquele destinado ao descanso e refe cão.

de bancos, esta assegurará aos
tal rnodo que não prejudÌque o
sendo que esse intervaio não

Os descontos saiariaìs, em caso de multas de trânsito, furto, roubo, quebra
veículo e avaria de carga, só serão admitidos se resultar configurada a culpa ou dolo do empr
sendo que as despesas com obtenção dos boletíns de ocorrênciã serão suportâdâs peÌa empr

PARAGRAFO UNICOt Em caso de dlspensa do empregado, será
desconto em seus direitos.

CLÁUSULA 9" - ABONO APOSENTADORIA:
As empresas pagarãg aa empregado que se

a sua remuneração contratual, desde que o mesmo tenha cinco
mesmâ ern p Tesâ.

aPosentar, um abono de a5 vezeS

uado

anos de trabalho consec na

Parágfafo Primeiro: Em caso de aposentadorìa por invalidez concedida pela
Previdência social, cujo afastamento foi motivado par doença, este abono será ue ouas vezes a sua
remuneração contratual, desde que o mesmo tenha cinco anos de trabalho consecutivos na mesma
empresa.

cLÁusuu so - NEìoctAcÃo coLETtvA:
Na vigência da presente

um canal de negociação, caso ocorra fato
substancialmente a relação de trabalho.
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parágrafo Segundot Em caso de aposentadoria por
Previdênciâ sociaÌ, cujo afastamento foi motivado por acidente de trabalho.
ve-ec è S-d reí- ìu1e a!àO COntrèluA,,  ndeoFnde-le clo (e-ìpO de ServiCO.

invalidez concedida peia
este abono sefá de três

As empresas remunerarão as horas extras com um acréscimo de 50%
{cinquentâ por cento) sobre o valor da hora normal, até o l imÌte de 50 (cjnquenra) norãs extrasmensaiS, e as que excederem esse Iimite, serão remuneradas com o acréscimo de 75% (Setenta e cincopor cento) sobre o valor da hora narmal.

PARÁGRAFO PRIÍ!lEIRO:
remuneração dos empregados para efeito do
Prévio, INSS, FGTS e verbas rescisórias.

As horas extras integrarão, quando habituêis, a
D.S.R., FérÌas, 1/3 Constitucional, 13" SalárÌ0, Aviso

PARÁGRAFO SEGUNDOT As empresas que já remuneram as horas extras empercentuais superiores, ou através de outrcrs critérios da compensaçãO a eSSe título, f ica ressalvado odifeito de manter inalterado esse procedimento.

PARÁGRAFO ÌERCEtRO: O D.S.R. trâbalhado será remunerado com acréscimo
de 100% (cem por cento), desde que não hêja folga compensatórla.

cLÁUsUu 11. - FÉRIA':
As Férias, observando-se o disposto no Artigo 13S da CLÌ, sd

em dias úteis, que não antecedam sábados, clomingos e feriados.

PARÁGRAFO pR[úEJROT Ao empregado que não tiver
lnjustif icada ao longo do perÍodo aquisit ivo de férias, será atribuídâ uma gratif icação
Ínais 05 (cinco) dias de descanso, que poderá, a critério da empresa, sef revertido
será paga na mesma oportunidade dê concessão das Íérias,

pARÁGRAFO SEGUNDOT O empregado quando do retorno das Férias
terá estâbilÌdade provisória de emprego e 5alárìo por 3O (trinta) dias.

CLAUSULA,12d - AOICIONAL NOfURNO:

poderão ter início

nenhuma fa l ta
correspondente â
em pecunia, que

O pagamento do adicional noturno será no Ìmporte de
sobre a remuneração contratual, sempre qLle o trabalho íor executado entre as
até as 5:00 horas do dia seguinte.

As
observância ãos adÌcionais

em condições insalubres serão remuneradas com

20% {vint
22i00 hora

por cento)
de  um d ia

r
seguintes:
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> 10% (dez por cento) sobre o salário mínìmo, quando em grau mínimo.
> 20% (vinte por cento) sobre o salário nìrnrmo, quanoo erì grau médio.
> 40% (quarenta por cento) sobre o salárÌo mínÌmo, quando em grau máximo.

OSIDA
Sefá devido o âdicional de perìculosidade de 30% (tr inta

contratual,
inÍ larnáveis

a todo empregado que desenvolver ativÌdade em raio de rÌsco de
oLr corrosivos.

por cento) do salário
produtos explosivos,

cLÁUsT!LA 15. . PRÊMI, PoR TEMPo DE sERvIçor
O prêmÌo por Tempo de Serviço (p.T,S.), a que faz jus todo empregado com dois

ou mãrs anos de serviços consecutivos prestados ao mesmo empregador, será de 5% (cinco por cento)
mensal, calculado sobre o salério base do empregado.

PARAGRAFO UNTCO: O pÌS não tem natureza salãrial para fins de equiparação,
sendo devido a partir do mês seguinte aquele que o empregado completar 02 (dois) anos de servicos
na mesmã empresa, não sendo devido cumulativarnente.

As empresas ficanì ol
en'rpregados, na forma da lei.

PARÁGRAFo ÚNIco: A
tratando de fìchas de controle Ìnterno/externo,

)ngadas a manter controle de horárÌo para seus

assrnatufa do empregado é Ìndispensavet em se
reSSalvados outros critérios adotados na empresa.

CUUSULA 1/ . COMPENSACÃO E PRORROGACÃO DE HORÁRIO DE
TRABALHO

A prorrogação e compensação da duração diária do trabalho, ob€
preceÌtos legais, f ica autorizadã, atendidãs as seguintes fegrâs:

Á, Não estarão sujeitas a acréscimos saÌariais, as horas acrescidas em um ou ouÌro
seja excedido o horário contrâtual dâ semana.

B, As horas trabalhâdas excedentes deste horário, f icarão sujeito aos adiclonais p
convenção.

C. As regras constantes nesta cláusuÌa serão aplicáveÌs no caso do menor, ao trabaLno
diurno, isto é, até as 22:00 horas.

CUUSULA 184 - AUXíLIO FUNENAL:
No caso de ocoÍrêncÌa de óbito do empregado, a empresa pagará aos

dependentes a tí tulo de Auxíl io Funeral e a época do óbito:

f icanì obrigadas

orano
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Á, 03 (três) salárÌos nominativos, quando o mesmo for ocasignado por acidentes de trabalho, sem
carência de tempo de serviço.

B,02 (dois) salárÌos norninativos, qLlândo mesmo for ocasionado por outras causa, descie que o
empregado iarecido tenhã no mínÌmo 24 (vinte e quatro) rneses de trabarno na mesma
empresa,

Será
estabil idade prevista na LeÌ

assegurada ao
ne 4.375/64.

ernp.egado em idade de prestação do serviço militar,

As empresas assegurarão aos empregados que estiverem, comprovadamente, a
02 (dois) anos da aquisição do direito a aposentadoria e que tenha prestado 0g (oito)anos de serviços
à mesma ernpregadora, o emprego ou salário clurante o períoclo que faltar para aposentaf,se,
excetuando-se os casos de dernissões por justa causa, da extÌnção do estabele'menro ou rnotlvo de
força maior comprovado, desde que po. elâs avisados.

Se.á assegurada ao
no ArtÌgo 118 da Lei 8.21311991.

As rescisôes com mais de um ano
no Sindicêto da Câtegoria Profissional ora acordânte e/ou

no trabalho, estabil idade prevista

asseguradoAo empregado que retornar de gozg de auxíl io doença, sera
emprego ou salário, por 60 (sêssenta) diãs âpós a alta rnédica.

CLÁUSUU 23" - GARANTIA NA RESCISÃO CONTRATUAL:

D.R.Ì. do Minlstério do Trabalho.

PARAGRAFO UNICO: As rescisões de contrato de trabalho dos
abrangidos por esta Convenção, sem prejuízo do item ante[ior, serão homologadas se ãc
dos documentos previstos na Instrução Normativa ne 002, de 12 de Marco de 1992.

CUUSTJLA 249 - CONTRIBIJICÃO NEGOCIAL
As ErÍìpresas degcontarão nê folha de pagêmento de seus empregarlos,

associados ou não ao sindicato proÍissional, â contribuição aprovada na Assembleia Geral da
CategorÌa, no percentual de 2% (dois por cento) mensãl sobre o salário base de cada empregado
representado pelâ Entidade Sindical acordante, f icando ressalvado o direlto a oposição por pafte do
empregado, que poderá ser manifestâdo em quâlquer época e devêrá ser mânifestedo drretamente na
Entidade Sindical Profissional.

ologadas

mpregados
panhadas

Q MILI|AR:

empregado acidentado
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5INDICAÍO OO COMERCIO VARÊJìsTA DA REGIÃO DE
sÃorosÉ Do Rro paRDo *  (19)3608 8141
Ruâ Campos Sa lles, 856 - CenÍo
5ão losé do Rio Pardo - Sp

SINDICATO DOSCONDUTORES DE
vÈícuLos RoDov. Da MococA E REGtÃo

(19)3656-9100
Rua Cãnadá,185 - jard im Lavín ia

Mococã - Sp

pARÁGRAFO pRIMEIRO: As Empresas eÍetuarão o recoÍhimento desses valores
em favor do Sindicato profissjonal acordante, após 10 (dez) dias do referido desconto, em guias
pfóprias a serern foanecidas pelo próprlo, bem como enviará a felação norninat oos empregados
í  on te^do nome.  sa lé r .o  e  va lo r  oa  cont r ibu i .ão .

PARAGRAFO SEGUNDO: Será cobrado uma multa de
o vaÌor da guia, no caso de atraso no recolhimento.

2% (dois por cento) sobre

Desde que observado os termos do Artigo 545 da CLT, as empresas
descontêrão em folha de pagarnento de seLrs ÍuncionárÌos, mediante cornprovante de fi l iação, as
Mensalidades Associativas em favor do sindicato profissionar acordânte, proceoenqo o seu
recolhimento âté trinta dias após o aludido desconto, incorrendo na mesma, em caso de atraso, multa
de 10% (dez por cento) sobre o valor da guia.

Art. 578 da CLï - Consotidação
categorias econômicas do cométcio varejista quer sejam
associadas ou não, deverão recolher aos sindiciltos
econômicas, a Contribuição Sindical patronal, conforme
instituída.

dà-  l e i s  do  l raba lho :  Os  i n ,eg .an res  oas
das micros, pequenas e grâ.ìoes emp F5d5,

'epÍesentatlvos das respecl|vas categoía5
a tãbela em vigor, ou outra que vjer a ser

PARAGRAFO pRIMEIRO O recolhimento devefá ser fei to até o dia 31 de janeiro
de 2017, em estabelecimento bancário e lotéricas, em impresso próprio, que será fornecido à empresa
pela entidade sindical correspondente.

no pagãmento, serão cobrados:PARÁGRAFO SEGUNDO- Ocorrendo atraso
rnultè de 2o4 e ruros de mora oê 1oo ao -es.

cLÁusuu 27s -
Os integrântes das categorias econômicas do comércio varei ista que sejam das

micros, pequenas e grandes empresas, assocìadas ou não, deverãg recotner a sindicato
fepresentativo da respectiva categoria econômica, uma ContrÌbuição Assistencial e Con
outra qçe venha a ser instituída, até o valor máximo, conforme a seeuinte tabelai

derativa, ou

PARACRAFO PR MEIRO Cor ( Ì i bu i çáo  A (s i s tenc ia l

A. MTCROETVTPRESAS R5 190,00
8. EMPRESAS DE PEQUENO PORTE R5 4OO,OO
c DEÍ!14r5 EMPRESAS RS 7s0,00
D, FEIRANTES E VENDËDOREs AMBULANTES RS 1OO,OO

(ow,
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SINDìCATO DO COMERCIOVARE'IsTA DA REGIÂO DE
sÃoJosÉ Do Rro paRDo- (19)3608-8141
Rua Campor Sa ll€s, 856 - CenÍo
São José do Rio Pardo-SP

SINDICATO DOS CONDUTORES DE
vEÍcuLos RoDov. DE Mococa t REGIÃo

(19)36s6.9100
Rua Câ nadá, 185 - Jardim Lavínia

Mococa - SP

pARÁGRAFO SEGUNDO: Contribuição confederativa

Á. tvItcRoEMPRESAS Rg 190,00
8. EMPRESAS DE PEQUENO PORTÉ RS 4OO,OO
c DEMATS Ei\4PRESAS RS 7s0,00
D, FEIRANTES E VENDEDORES AMBUTANÌES RS 1OO,OO

PARAGRAFO TERCEtROT Fica esclarecido:

Á. MICROEfúPRESAS: empresas que possuam faturamento anuai igual ou inferior a RS 360.000,00
(trezentos e sessenta mil);

A. EMPREsAS DE PEQUENO PORTE: empresas com faturamento anual superior a R$ 360.000,00
{trezentos e sessenta mil) até RS 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).

PARÁGRAFO QUARTO: O recoÌhimento dãs contribuições deverá ser efetuâdo
até dia 20 de dezembro de 2016, de uma só vez, em gula fornecÌda pelo sindicato patronal.

PARÁGRAFO QUINïO: O recolhimento das ContrÌbuições Assistencial e
Confederativa Patronal efetuado fora do prazo mencÌonado no parágrafo 49, será acrescido da multa
de 2% (dois por cento) nos 30 (trintâ) primeifos dias, mais 1% (um por cento) por mês subsequente de
atraso, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

CLAUSUU 28d - CONTRATO INDIVIDIJAL DE TRABALHO:
Os contratos individuaìs de trabalho não poderão contra.iar a presente

Convenção Coletiva de Trabalho.

CLÁUSULA 29. . UNIF)RME:
A empresa que exlgir uniforme deverá fornecê-lo de forma grãtuita, exigin

seu uso diário, bem como sua conservação e boa aparêncìa.

PARAGRAFO UNICOT por ocasião do fornecimento de
funciofário deverá proceder a devolução dos uniformes usados, e quando
rescisão de contrato de trabalho, deverá o funcionário deverá devolver todos
poder, sob pena de serem descontados em seus direjtos,

O contrato de experiência terá prazo máximo de 60 (sessênta)dias,
eventual proTrogação.

do desliga to  0u
os unlÍor e5 em se

O empregado estudante em estabelecimento de ensino ofrc al, autorrzado e$fi
reconhecido pelo poder competente, terá abonada a felta âo serviço, para presteção de exãmes \.1
escolares, desde que avise seu empregador, no mínlmo,72 {setenta) e duas hqras antes, sujeitando,se I'o R'
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SINDICAÌO DO COMERCIO VA RE'IsTA DA REGIÃO DE
sÃorosÉ Do Rro paRoo - (19)3608,8141
Bua Câmpos Salles, 856 - Centro
5ão José do Rio Pardo-SP

SINDICATO DOs CONDUTORE5 DE
vEícuLos RoDov, DE Mococa E ReGtÃo

(19) 3656,9100
Rua Canadá,185 -Jardim Lãvíniã

Mococa -SP

a comprovação posterior.

CLÃUSUA 32' - ATESTADO MÉDICO:
As faltas dadas por motivo de doença serão abonadas, obrigatoriamente, por

atestados médicos emitidos atrãvés de convênios mant dos pela empresa empregadgra, Na ausência
desses convênios, os atestados médiços serão fornecÌdos por médicos credenciados pela Entidade
Sìndical Profissionalo{r pelo ôrgão Oficiâl da Previdência Social.

CLÁIJSIJLA $O - AVISO AO EMPREGADOR:
Todo ernpregado afastado por açidente de trabalho ou por doença, f ica na

obrigação de manter a empresâ informada, por escrìto, sobre o andamento de seu rraramenro e o
possivel retorno, propÌciando condições da empresa programar seu retorno.

cLÁUsuLA 34" - cIPA:
Ao empregado elelto para o cargo de direção de CIPA, fica vedada a dispensa

afbitrária olr sem justa causã, na forma do Artlgo 10", lnciso l l das Dispgsições Transitórias da
Constltulção Federal.

CLÁUSULA 35" - AVISO DE DISPENSA:
A comunicação ou pedido de dispensa far-se-á por escritg e contra recìbo.

CLÁUSULA 36. - IUSTA CAUSA:
Ao empregado demitido por lusta câusa, dar-se-á por escrito a ciência de sua

dispensa, mencìonando-se os motivos determinãntes da rescìsão contratual.

CLAUSULA 3f - CARIEIRAS PROFISSIONAIS:
As empresas cuÌdarão para que nas carteifas pfofissignais sejam

cargoS efetlvos dos funcionários, respeÌtadas as estrlrturas de cargos e saláfios existentes
anota

na
5 0 s

ma.

(atestado

J /  quanqo

óIto
divereências 

f," x

clAlLslJu gs" - pnENcututrNto ot roauuuRlos Do tNss
As empresas deverão preencher a documentação exigida pelo lN

de ôfastamento e salários, declaração de atividade penosa, peri8osa ou insalubre, etc.
sol icitado pelo trabalhador e fornecê-lo obedecendo o prazo máximo de 10 (dez) dias.

PARAGRAFO UNICO: A inobservância do prazo acima açarretará multa
(dez por cenÌo) sobre o salár io mínìmo, revert ido em favor do empregêdo.

cuusuLA 39o -Jutzo coMPETENÍE:
Será competente a Justíçâ do T.abêlho para dirimìr qualsquer

surgidas nâ ãplicação ou interpretação desta Convenção.
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SINDICATO DO COMEECIO VAREJISTA DA REGIÃO OE
5Ão JosÉ Do Rto paRDo - ( 19) 3608-9141
Rua Campos Salles, 856 - Centro
5ão iosé do Rio Pardo-Sp

SINDICATO DO5 CONDUÍORE5 DE
VEÍCULOs RODOV. DE MOCOCA E REGIÃO

(r.9136s6"9100
Rua Cãnadá,185 - lard im Lavín iã

Mococa -SP

PARÁGRAFO ÚN]COI O
Cumprimento no caso de descumprimento de

As
loca vi5ível nas sedes das
se a55rm, cumprlmento ao

acofdante poderá ajuizar Ação de
presente convenção.

Sindlcato Prof issÌonal
qua isquer  c láusu las  da

cópias da presente Convenção Coletiva de Trabalho deverão ser afixadas em
Entidades pactuantes, no prazo de 05 lcinco) díâs da data de êjuste, dando,
drsposto no Artigo 614 da CtT e Decreto n9 229/67.

conÌêto constante
que se oflSrnarem

As entldades acordantes, de comum acordo, se comprometem a manÌer
e diálogo franco, para a superação de conflitos durante a vigência destâ Convençào,
dê malferimento das dlsposições do pacto ou de sua indevida interpretacão.

U empregado poderã deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salárioi

A. Ate cinco dÌas consecLrt ivos, em caso de falecimento de cônjuge, cornpanheiro (a), pai, mãe,
rmãos e f l lhos.

B. Por cinco dias, no caso de casamento, a partir do dÌa úti l imediatamente anteriar ou do clia
posterior ao casamento, a crÌtério do empregado.

CUUSULA 43" - CESTA BÁSICA:
As empre5as fornecerão, gratuita e mensalmente,

cestâ l lásica de âlimentos ou ticket alimentação compensatório, a
pagamento dos salários.

a todos os empregados, uma
serem entregues no dia do

PARÁGRAFo pRlN4ElROr para as empresas que já
ticket conìpensatório, f icâ Ìnalterâdê a condição, contânto que
desobrigando assim, do cumprìmento desta c áusula.

concedem a cesta bási o u  o
não contrarie esta

iário, nemlPARÁGRAFO SEGUNDO: O valor corrêspondente não Ìntegra ao s
quaisquer outros direitos decorrentes do trato trabalhista.

PARAGRAFO TERCEIROT No caso de fescisão
cesta básica de alimentos o trabalhador que tiver no mês em curso,
a  15  (qu Ínze)d ias .

de contrato de trabalhoNara jus a
sa ldo  de  sa lá Íos  rgua l  ou \per  o r

PARAGRAFO QUARïO: As empresas que durante a vigência do Contrato de
Ìrabalho não forneceTem as cestas básicâs ou ticket alimentação compensatórÌo, Ìndenizarão à épocâ
da rescisão contratual, cada cesta não concedida, acrescida de uma multa de 50% (cinquenta oor
cento).

"W7

W

O empregado poderá deixar de

72



%â&&&ww&w
SINDICATO DO COIV] ERCIO VÂ RENSÌA DA REGIÃO DF
sÃorosÉ Do Rto paRDo - (19)360s-8141
8uã Campos Sal les,  E55- Cent fo
5âoJosé do Rio Pãrdo - Sp

SINDICAÌO DOS CONDUÌORES DE
VEiCULOSRODOV, DE MOCOCA Ef iÊGIÂO

[19)36s5-9100
Rua Ca nadá, 185 - Jardim tavíniâ

Mococa -5p

PARÁGRAFO QI]INÌO: AS
básica, respeitarão os seguintes i tens:

> 12 Kg de Arfoz Tipo
> 5 l(g de AçúcaI Cristal
> 4 pacotes de rnacarrão 5OO gramas
>  l  K g d e S a l
> 1 Kg de fubá
> 1 lata de Extrato de Ìomate de 370 grs
> 3 Kg de Feijão carioca
> 1 Kg de Farinha de Milho

empresas que fizerem opçãa de concessão de cesta

> 1 k de Farinha de Trigo
> 5 Latas de óleo de Soja
>  l K g e % d e P ó d e C a f é
> 2 Pãcotes de Bìscoito de 200 grarnas
> 5 sabonetes
> 1 tubo de pasta de derte
> 5 barras de sabão em pedra
> 1 Kg de Açúcar Refinado

CLÁUSULA 45" - MULTA:
Fica pactuada uma multa equivaente a

normativo/ por infração e por empregado, revert ido em favor
descumprimento de quaÌsquer cláusulas do pfesente Acordo.

2% {dois por cento) do salário
da parte prejudicâda, no caso de

E por assim estarem, justos e acordados, a55inarn a n çãopresente
Coletiva de Trabalho em 02 (duas) vias de igual forma e teor, para que p u s l e j u drcos
efeitos, sendo que a presente norf i ìa coletivê será Iançada no sÌste or do ío doinÌst
Trabalho e Empfego, visãndo sêu devido registro e êrqulvamento

MococA / sÃo IOSÉ Do RtO pARDo / Sp, q\)inta-feiã,

SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOs
RODOVIÁRlos DE MococA E REGIÃo

JOÃO BATISTA DA SILVA
Diretor Pfesidente

5 NCOPAR _ S NDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA
DA REGIÃO DE SÃO]OSÉ DO RIO PARDO
IZO NEL APAR ECI DO TOZ I N I
Presidente

\ , t ô , É '
lrzr//ó?la.rq-/:/l

Drs DANIELA CASSTA DE ROQUE TOztNt
oAB/SP 2s2.091

Advogada

6 de  junho
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