Sincomerciários assina Convenção
Coletiva 2019/2020 dos Comerciários
da base de Votorantim
Acordo garante reajuste de 4,5% e ampliação de direitos aos associados

Após negociações com o patronal e sempre buscando o melhor possível, na atual
conjuntura político-econômica em que vive nosso país, a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT 2019/2020) do Comércio Varejista da base de Itu, que engloba as cidades
de Araçoiaba da Serra, Capela do Alto, Piedade, Iperó, Pilar do Sul, Salto de
Pirapora, Tapiraí e Votorantim, que compõe a nossa base de atuação sindical, foi
assinada no dia 18 de outubro, pelo presidente do Sincomerciários, Milton Matias da
Costa (Zico), e pelo presidente do Sindicato patronal de Itu, Carlos Alberto D’ambrosio.
Na nova CCT ficou definido reajuste salarial de 4,5% que deve ser pago
com retroatividade a data-base de 1º de setembro, na folha de pagamento de
novembro.
Cláusulas garantidas na Convenção:
Trabalho em Feriados: é proibido o trabalho nos dias
25/12 e 01/01. Nos demais feriados deverá ser pago
100% de hora extra + vale transporte + R$ 35,00 alimentação + indenização (o valor varia conforme o porte
da empresa. Empresas em Geral R$ 75,00; Empresas
de Pequeno Porte R$46,00; Microempresa R$ 44,00;
Microempreendedor Individual R$ 42,00).
A Medida Provisória (MP 905) publicada pelo governo
federal extingue esses direitos, mas com a assinatura
da CCT nosso sindicato garante o feriado do trabalhador comerciário com suas respectivas remunerações, conforme detalhado acima.
1º de Maio - Dia do Trabalhador: 150% de hora extra
+ vale transporte + R$ 35,00 alimentação + indenização (o valor varia de acordo com o porte da empresa
conforme detalhado acima) + 2 folgas a serem usufruidas na época de férias.
Horas Extras: horas extras diárias serão remuneradas
com adicional de 60%, com limite de 2 horas diárias;
Acima de 2 horas remuneração de 100% e fornecimento de vale refeição, somente em casos excepcionais,
conforme artigo 61 da CLT.

Atestados médicos e odontológicos: serão reconhecidos atestados emitidos por profissionais médicos e/ou
odontólogos dos órgãos de saúde públicos ou particulares. Devem ser apresentados à empresa em até
10 (dez) dias de sua emissão.
Pagamento de quebra de Caixa: quem exercer a função
de operador de caixa nas empresas em geral terá direito ao pagamento por quebra de caixa mensal no valor
de R$ 73,00
Seguro de vida/amparo familiar obrigatório, custeado pela empresa, no valor de R$ 4,00 por empregado
mensal. Esse seguro terá valores/garantias mínimas a
serem seguradas
Auxílio Funeral - Familiar: despesas com funeral no
caso de falecimento do comerciário titular e seus dependentes legais no valor de R$ 3.225,00
Auxílio Medicamentos: reembolso de até R$ 180,00
no caso de acidente pessoal ocorrido no horário de trabalho
Homologação obrigatoriamente feita no sindicato

Outras conquistas da CCT 2019/2020:

COMERCIÁRIOS ASSOCIADOS
CONTRIBUINTES:
Abono de Falta - Falecimento: no caso de falecer
cônjuge, companheiro, ascendente, descendente,
sogro, sogra, genro, nora, madrasta ou padrasto,
o trabalhador poderá se ausentar do trabalho no dia
do falecimento e no dia do sepultamento.

x

COMERCIÁRIOS
NÃO ASSOCIADOS:
Abono de Falta - Falecimento: no caso de falecer
cônjuge, companheiro, ascendente, descendente,
irmão, poderá se ausentar do trabalho no dia do
falecimento e no dia do sepultamento

Dia do Comerciário: até dois dias a mais de salário
aos trabalhadores associados contribuintes pelo Dia
do Comerciário (30 de outubro), pagos em dinheiro.

Dia do Comerciário: até dois dias de folga aos trabalhadores pelo Dia do Comerciário (30 de outubro).

Abono de Falta aos Pais Comerciários: associados contribuintes poderão acompanhar seus filhos menores de
14 anos ou inválidos em até uma consulta médica
por mês e no caso de internação médica comprovada,
terão suas faltas abonadas até o limite de 15 dias.

Abono de Falta aos Pais Comerciários: comerciário
não contribuinte poderá de deixar de comparecer
por 01 (um) dia por ano para acompanhar seus
filhos menores de 14 anos em consulta médica.

Abono de Falta para Reunião Escolar: associado contribuinte tem direito a ausência por 4 horas do
trabalho no semestre para comparecer em reuniões
pedagógicas de seus filhos ou dependentes legais de
até 14 anos, mediante apresentação de declaração.
Indenização por dispensa: na dispensa sem justa
causa, o associado contribuinte fará jus a indenização em dinheiro correspondente a 2 dias por ano
completo de trabalho na empresa.

Abono de Falta para Reunião Escolar: associado
não contribuinte - não tem direito.

Indenização por dispensa: associado não contribuinte - não tem direito.

Lembrando que essas novas conquistas inclusas na CCT 2019/2020 só foram possíveis devido ao trabalho da
diretoria do Sindicato junto ao patronal e mostrando a força da categoria através da participação de cada comerciário associado.
Ressaltamos que, essas conquistas e a ampliação de direitos para comerciários contribuintes são diferenciadas, pois valorizamos a participação de cada um junto ao nosso sindicato e seguimos firmes em busca de mais
benefícios que agreguem valores à nossa categoria.
A Convenção Coletiva de Trabalho na íntegra está disponível em nosso site:
www.sincomerciariosorocaba.com.br

Parque Aquático Avaré
Diversão para toda a família comerciária!
O Centro de Lazer em Avaré oferece, também, um amplo e inédito Parque
Aquático com muitos atrativos. Piscinas com toboáguas, ponte e bar molhado; rio lento, piscinas infantis com escorregadores e brinquedos aquáticos; e
a moderna piscina de ondas com praia e bar molhado. O local também tem
restaurante climatizado, vestiários, armários, sete quiosques e amplo estacionamento. Tudo com total acessibilidade.
Consulte nosso sindicato e desfrute desse espaço que é da categoria comerciária e seus familiares!

Praia Grande

Centro de Lazer dos Comerciários
Situado de frente para o mar, o Centro de Lazer dos Comerciários de Praia
Grande possui duas piscinas grandes e uma infantil, lanchonete, refeitório e
sauna. Os hóspedes também podem se divertir no salão de jogos, espaço de
recreação infantil, com monitores, no salão social e na academia de ginástica
e, durante as temporadas, tem recreação e música ao vivo com profissionais
especializados.
Consulte nosso sindicato e aproveite para esse benefício!
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