TERMO DE ADITAMENTO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2009/2011

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE SOROCABA, entidade sindical patronal
de 1° grau, com sede na Rua Cesário Mota, n° 463, nesta cidade, inscrito no CNPJ
sob n° 50.807.973/0001-05 e registrada junto ao Ministério do Trabalho sob n°
33.021/41, neste ato representada por seu presidente, FERNANDO SORANZ,
portador do CPF n° 674.688.298-53, e o SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO DE SOROCABA, entidade sindical de 1° grau, com sede na Rua
Francisco Scarpa, n° 269, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob n° 71.866.818/0001-30 e
registrada junto ao Ministério do Trabalho sob n° 46000.003612/98, neste ato
representada por seu presidente, RUY QUEIROZ DE AMORIM, portador do CPF n°
081.174.624-00, informam que celebraram ADITAMENTO à CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO devidamente registrada no MTE sob n° SP008092/2009,
processo n° 46269.003410/2009-17, no que se refere às cláusulas econômicas, cujo
prazo de validade expirou em 31.08.2010, conforme passam a expor:
01 - As cláusulas 1a, 2a, 3a, 4a, sa e 6a da Convenção Coletiva de Trabalho 2009/2011 - passam a vigorar com as seguintes alterações:
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1 - REAJUSTESALARIAL: Os salários fixos ou parte fixa dos salários mistos da

categoria representada pelos sindicatos profissionais convenentes serão reajustados a
partir de 1° de setembro de 2010, mediante aplicação do percentual de 7,5% (sete e
meio por cento), incidente sobre os salários já reajustados em 1° de setembro de
2009.
Parágrafo único - As diferenças salariais dos meses de setembro e outubro de 2010,
em forma de abono, deverão ser pagas até o 5° dia útil do mês de dezembro de 2010.
2 - REAJUSTE SALARIAL DOS EMPREGADOS ADMITIDOS ENTRE 01 DE
SETEMBRO/09 ATÉ 31 DE AGOSTO/10: O reajuste salarial será proporcional e
incidirá sobre o salário de admissão, conforme tabela abaixo:

Admitidos no período de:
Até 15.09.09
15.10.09
de 16.09.09
15.11.09
de 16.10.09 a
15.12.09
de 16.11.09 a
de 16.12.09 a
15.01.10
de 16.01.10 a
15.02.10
de 16.02.10 a
15.03.10
15.04.10
de 16.03.10 a
a
15.05.10
de 16.04.10
15.06.10
de 16.05.10 a
de 16.06.10 a
15.07.10
de 16.07.10 a
15.08.10
A partir de 16.08.10

Multiplicar o salário de admissão por:
1,0750
1,0685
1,0621
1,0557
1,0494
1,0431
1,0368
1,0306
1,0244
1,0182
1,0121
1,0060
1,0000

3 - COMPENSAÇÃO: Nos reajustamentos previstos nas cláusulas 1 e
compensados, automaticamente, todos os aumentos, antecipações e

espontâneos e compulsórios, concedidos pela empresa no período compreendido
entre 01/09/09 a 31/08/10, salvo os decorrentes de promoção, transferência,
implemento de idade, equiparação e término de aprendizagem.
4 - PISOS SALARIAIS: Ficam estipulados os seguintes pisos salariais, a viger a partir
de 01/09/10, desde que cumprida integralmente a jornada legal de trabalho:
Empregados em geraL
(setecentos e setenta e três reais);

R$ 773,00

C'alxa................................
(oitocentos e trinta e três r~~i~);""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Faxineiro e copeiro

,..."...

R$ 833,00
...R$ 685,00

(seiscentos e oitenta e cinco reais);

Office boy e empacotador
(quinhentos e quarenta e oito reais).

R$ 548,00

5 - PISO SALARIAL ESPECIAL: Assegurando tratamento diferenciado e favorecido às
Microempresas (ME's) e Empresas de Pequeno Porte (EPP's), conforme o disposto
na Lei Complementar n° 123/06, que instituiu o SIMPLES NACIONAL, ficam
convencionados os seguintes pisos salariais diferenciados:
5.1 - PISOS SALARIAIS NAS MICRO-EMPRESAS (MEs)
Salário especial de ingresso (por 180 dias)
(seiscentos e dez reais);
Empregados em geraL

R$ 610,00

,

"

R$ 700,00

(setecentos reais);

Caixa
(setecentos e cinqüenta e três reais);
Faxineiro e copeiro
(seiscentos e dezoito reais);

Office boy e empacotador
(quinhentos e quarenta e oito reais).

R$ 753,00

,..

"

.R$ 618,00

"

R$ 548,00

Parágrafo 1°. - Considera-se Microempresa, para os efeitos desta cláusula, a pessoa
jurídica que em cada ano-calendário aufira receita bruta (faturamento) igualou inferior
a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), e que possuam a Declaração de
Enquadramento de ME, emitida pela JUCESP - Junta Comercial do Estado de São
Paulo.

-

Parágrafo 2°. Após 180 dias percebendo o salário de ingresso, o empregado será
enquadrado em uma das funções de nível salarial superior acima especificadas, a
critério da empresa, à exceção daqueles contratados na função de office/boy ou
empacotador.

.

"

I

"

5.2 - PISOS SALARIAIS NAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPPs)
Salário especial de ingresso (por 180 dias)
(seiscentos e quarenta e dois reais);

R$ 642,00

Empregados em geral
(setecentos e trinta e quatro reais);

R$ 734,00

Caixa
(setecentos e noventa e três reais);

R$ 793,00

Faxineiro e copeiro
(seiscentos e cinqüenta e três reais);

.R$ 653,00

Office boy e empacotador
(quinhentos e quarenta e oito reais).

R$ 548,00

Parágrafo 1°. - Considera-se Empresa de Pequeno Porte, para os efeitos desta
cláusula, a pessoa jurídica que em cada ano-calendário aufira receita bruta
(faturamento) igualou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil
reais), e que possuam a Declaração de Enquadramento de EPP, emitida pela
JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo.
Parágrafo 2°. - Após 180 dias percebendo o salário de ingresso, o empregado será
enquadrado em uma das funções de nível salarial superior acima especificadas, a
critério da empresa, à exceção daqueles contratados na função de office/boy ou
empacotador.
5.3 GARANTIA DO COMISSIONISTA: Aos empregados remunerados
exclusivamente à base de comissões percentuais preajustadas sobre as vendas
(comissionistas puros), fica assegurada garantia de remuneração mínima, nela já
incluído o descanso semanal remunerado, e que somente prevalecerá no caso das
comissões auferidas em cada mês não atingirem o valor da garantia e se cumprida
integralmente a jornada legal de trabalho, dos seguintes valores:
Empresas em geral:
... ...
(novecentos e nove reais);

......

R$ 909,00

,
Microempresas (ME):
(oitocentos e dezesseis reais);

R$ 816,00

Empresas de pequeno porte (EPP):
(oitocentos e sessenta e nove reais).

R$ 869,00

Parágrafo único: Aos valores fixados nesta cláusula não serão incorporados abonos
ou antecipações decorrentes de eventual legislação superveniente.
6 - INDENIZAÇÃO DE QUEBRA DE CAIXA: O empregado que exercer a função de
caixa terá direito à indenização por "quebra-de-caixa" mensal, no valor de R$ 38,00
(trinta e oito reais).

Parágrafo 1° - A conferência dos valores do caixa será sempre realizada na presença
do respectivo operador e, se houver impedimento por parte da empresa, ficará aquele
isento de qualquer responsabilidade.
Parágrafo 2° - As empresas que não descontam de seus empregados as eventuais
diferenças de caixa não estão sujeitas ao pagamento da indenização por "quebra-decaixa" prevista no caput desta cláusula".
02 - As cláusulas 128 e 138 da Convenção Coletiva de Trabalho - 2009/2011

-

passam a vigorar com as seguintes alterações:
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- CONTRIBUiÇÃO

ASSISTENCIAL

DOS

EMPREGADOS:

As empresas

se

obrigam a descontar em folha de pagamento e recolher de seus empregados,
sindicalizados ou não, a título de contribuição assistencial, o percentual de 7% (sete
por cento) de sua respectiva remuneração do mês de setembro já atualizado, limitado
cada desconto ao valor de R$ 100,00 (cem reais), aprovado nas assembléias das
entidades profissionais que autorizaram a celebração da presente norma coletiva.
Parágrafo 1° - A contribuição de que trata esta cláusula será descontada, de uma só
vez, por ocasião do pagamento do salário de novembro de 2010, e recolhida ao
sindicato profissional até o dia 10 de dezembro de 2010, na agência bancária
constante da guia de recolhimento no modelo
padrão
estabelecido
pela
Federação dos Empregados no Comércio do Estado de SP, ou na rede bancária,
quando recolhida através de ficha de compensação no modelo padrão estabelecido
pelo banco conveniado pela Fecomerciários.
Parágrafo 2° - A contribuição assistencial não poderá ser recolhida diretamente nos
caixas dos sindicatos, sob pena de arcar a empresa com a penalidade prevista na
cláusula 47 deste instrumento.
Parágrafo 3° - Do modelo padrão da guia de recolhimento referida no parágrafo 2°,
deverá constar, obrigatoriamente, que o valor será recolhido na proporção de 80%
(oitenta por cento), para o Sindicato representante da categoria profissional e 20%
(vinte por cento) para a Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São
Paulo. No caso do recolhimento se dar através de ficha de compensação, as
empresas deverão preencher impresso próprio, fornecido gratuitamente pelo
Sindicato.
Parágrafo 4° - O valor da contribuição assistencial reverterá em prol dos serviços
sociais das entidades sindicais profissionais beneficiárias e do custeio financeiro do
Plano de Expansão Assistencial da Federação dos Empregados no Comércio do
Estado de São Paulo.
Parágrafo 5° - Dos empregados admitidos após o mês de setembro de 2010, será
descontada a mesma taxa estabelecida nesta cláusula, no mês de sua admissão, com
exceção de quem já tenha recolhido a mesma contribuição em outra empresa, para
Sindicato representativo da categoria dos comerciários.
Parágrafo 6° - O recolhimento da contribuição assistencial efetuado fora do prazo
mencionado no parágrafo 2°, será acrescido de multa de 10% (dez por cento) nos
trinta primeiros dias.
Parágrafo 7° - Ocorrendo atraso superior a 30 dias, além da multa de 10% (dez por
cento), correrão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor do
principal.

@

Parágrafo 8° - O desconto previsto nesta cláusula fica condicionado à não-oposição do
empregado, sindicalizado ou não. A oposição será manifestada pessoalmente e por
escrito junto ao respectivo sindicato profissional até 10 dias após a assinatura da
presente norma coletiva.
13 - CONTRIBUiÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL: Os integrantes das categorias
econômicas, quer sejam associados ou não, deverão recolher aos seus respectivos
sindicatos representativos uma contribuição assistencial, nos valores máximos,
conforme a seguinte tabela:
VALOR

SINDICATOS DO COMÉRCIO VAREJISTA
MICROEMPRESAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
DEMAIS EMPRESAS

R$
R$
R$

270,00
465,00
840,00

Parágrafo 1° - O recolhimento deverá ser efetuado, na forma e datas estabelecidas
pela Diretoria, através de boleto bancário, que será fornecido à empresa pelo
Sindicato do Comércio Varejista de Sorocaba, no qual constará a data do vencimento.
Parágrafo 2° - A contribuição não paga no prazo previsto na guia de recolhimento será
acrescida de juros de mora equivalente à variação da taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELlC, acumulada mensalmente a partir do
primeiro dia subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao pagamento.
Parágrafo 3° - Além dos juros de mora a contribuição paga em atraso ficará sujeita a
multa de mora calculada à taxa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia,
limitada a 20% (vinte por cento), que será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao vencimento até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
Parágrafo 4° - No caso das empresas que possuam matriz e filiais sediadas no
município de Sorocaba, será devida uma única contribuição, que englobará a matriz e
todas as filiais existentes neste município".
03 - A cláusula 228 da Convenção Coletiva de Trabalho - 2009/2011 - passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"22 - DIA DO COMERCIÁRIO: Pelo Dia do Comerciário - 30 de outubro - será
concedida ao empregado do comércio, que pertencer ao quadro de trabalho da
empresa nesse dia, uma bonificação correspondente a 1 (um) ou 2 (dois) dias da sua
respectiva remuneração mensal auferida no mês de outubro de 2010, a ser paga
juntamente com o salário de outubro de 2010, conforme proporção abaixo:
a) até 90 (noventa) dias de contrato de trabalho na empresa, o empregado não faz jus
ao benefício;
b) de 91 (noventa e um) dias até 180 (cento e oitenta) dias de contrato de trabalho na
empresa, o empregado fará jus a 1 (um) dia;
c) acima de 181 (cento e oitenta e um) dias de contrato de trabalho na empresa, o
empregado fará jus a 2 (dois) dias.

Parágrafo 1° - Fica facultado às partes, de comum acordo, converter a bonificação em
descanso, obedecida a proporcionalidade acima, durante a vigência da presente
Convenção.
Parágrafo 2° - A bonificação prevista no "caput" deste artigo fica garantida aos
Empregados em gozo de férias e às empregadas em gozo de licença maternidade".
438 e 448 da Convenção Coletiva de Trabalho - 2009/2011
passam a vigorar com as seguintes alterações:

04 - As cláusulas
"43

-

- TRABALHO EM FERIADOS: Ressalvadas as disposições legais e a legislação

municipal aplicável, fica autorizado o trabalho em feriados no comércio em geral, com
exceção dos dias 25 de dezembro (Natal), 1° de janeiro (Confraternização Universal),
e 1° de maio (Dia do Trabalho) desde que atendidas as seguintes regras:
a) pagamento do acréscimo de 100% (cem por cento) sobre o valor da hora normal
trabalhada;
b) concessão de descanso compensatório em dia a ser estabelecido de comum
acordo entre empresa e empregado, a ser gozado, no máximo, em até 30 (trinta) dias
a partir do mês seguinte ao trabalhado, sob pena de dobra;
c) independente da carga horária trabalhada pelos empregados nos feriados, a folga
compensatória deverá corresponder a um dia com jornada normal de trabalho, além
de todas as vantagens e/ou benefícios convencionados neste instrumento;
d) pagamento do vale transporte;
e) indenização a título de alimentação, observado o seguinte:
I - para os empregados
(dezesseis reais);

que se ativam em jornada de até 6 (seis) horas: R$ 16,00

11 - para os empregados que se ativam em jornada de até 8 (oito) horas: R$ 22,00
(vinte e dois reais);

Obs.: Caso a empresa possua refeitório e cozinha próprios e forneça refeição aos
empregados, o fará gratuitamente no feriado ficando isenta do pagamento da
indenização prevista nesta cláusula.
f) o pagamento e a concessão da folga pelas horas trabalhadas extraordinariamente
em feriados não poderá ser substituído pelo acréscimo ou decréscimo no banco de
horas dos empregados;
g) fica proibido o trabalho dos menores e das mulheres gestantes nos feriados, exceto
se os próprios se manifestarem por escrito no sentido contrário;
h) a recusa ao trabalho em feriados não se constituirá em infração contratual e nem
poderá justificar qualquer sanção ao empregado;
i) quando o feriado a ser trabalhado recair em domingo, serão aplicadas as normas
acima previstas para o trabalho em feriados;
44 - MULTA: Fica estipulada multa no valor de R$ 38,00 (trinta e oito reais), por
empregado, pelo descumprimento das obrigações de fazer contidas no presente
instrumento, a favor do prejudicado".

05 - Ficam ratificadas as demais cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho
primitiva, com vigência de 01.09.2009 à 31.08.2011, firmada pelos sindicatos
profissionais convenentes.
Convencionado o Aditamento, fazem o depósito do presente instrumento em 03 vias
de igual teor, para fins de registro e arquivo, na forma disposta no artigo 614 da CLTe
no inciso 11,do artigo 4°, da Instrução Normativa SRT/TEM n° 1, de 24/03/04,
objetivando a verificação dos requisitos formais exigidos para a sua celebração e a
publicidade que deve ser dada a tais atos.
Sorocaba, 11 de novembro de 2010.
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