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ÍeDrêsenhda Dor seu ftesidênte. st Luh ca ú itoÍrâ, poÍtador do cPF/l',lF
030.355.218-24 e assisüdâ por seu advosado, ,t Galdi,no MonÍeirc do AnaÍat, inetl

A FEDERAqÃo Dos EMPREGADoS No coitÉRcto Do EsraDo DE sÃo pÂulo -
FECESP, êniidade sindicãl de sesundo srãu, dêtentoÉ da CâÍlâ Sindiql - Prccêsso
l',,llTC/DNT n.o 156,95/1942 e do CNPJ/MF n.'61-669.313/0001-21, com sede na Rua
l\,lilulo l',lìzumoto. n.o 320. Libedade - São Paulo - Capital - CEP - 01513-0 í 0, nestê alo

na OAB/SP sob o n.' 57.434, Assembléia Geral realizada en sua sede no dia 26107/07,
rcp€sentando lâmbém os seguìntes Sindi€los liliados, a sãberi Srrdtcato dos
Enpresados no Conérclo do Arnorrcara - CNPJ n.'60.714.581/0001-55 ê RegisÍo
Sindical- Prceso n.o 46000.003976/96, com sede na Rua FoÍtunalo Fanâone, n.o 394,
BâirÍo cihssol. Áme canâ. SP - CEP 13465-660 - Assêmblélâ Gêral reallzâdâ êm sua
sêdê no dia 211082007; Sindicato dos EmpresadÉ no Coúércio de Aâçatuba -
CNPJ n.o 43,763,101/0001-27 e Car[á Sindical - Pro@sso MÌlC n.ô 817.178/49, @m
sede na Rua Bândeiíânles, n.o 800, Centfo, AÍaçatuba, SP - CEP 16010-090 -
Assêmbléia ceÍal €âfizada em sua sede no dia 24l082007i Síndicâto dos Eilprcsrdos
no Con,clt dê Aâncuan - CNPJ n.' 43.976-430/0001-56 e Caía sindical -
Prcce$o À4TlC ít.a 113.712156. com sêdê na Rua Rui Bâóosa. n.o 920. Vila Xavier.
AÍaEquaÍa, SP - cEP 14810-095 - Assêmbléiâ GeEl rcâlizâda em sua sede no diâ
02nA2007; Sln.tícalo .tos Empregados no conércío de ássis. CNPJ n.o
44.373.355/0001-00 ê CaÍta Sindical- Processo l\,lTPS n.'123.812/63. com sedê na Rua

\,

V
>-
D-q

Brasil, n.'30, Ceniro, Assis, SP - CEP - 19800-100 - Assembléìa Gê€líêâlizadâ em sua /^l
sêdê no dia 2110812007: Stndicato <tos Empregâdos no Conélcio de Áváni - CNPJ n o \
57.268.120/000í-91 ê RegisÍo sindr€l Processo n.0 2.4000.004227/92. com sede na \ì
Rua Rio de Janeim, n.o 1965, Centro, AvaÌé, SP - CEP - 18704-180 -Assembléia Geral \
ÍealÈada em sua sede no dia 1510812007 , sírclicalo clos EnpÍegados no coitércio .le 

-Banêí6 CNPJ n.o 52.381.7611000134 ê CaÍta Sindi@l - Pbcesso MTb n.' \
24440.474321a5, .om sede na Av. Trcze, n.' 635, Cêntro, Bar€tos, SP - CEP - 14780-
270 - Assembléìa GeÉl Éalizâda êm soa seds no dia 10/0U2007i Srndlcaao dos 

^Emprcsâdos no coméÍcio de Aauru- CNPJ n'45.031 531/0001-80 e Carta Sirdical- \ '
Processo MTìC n.o 518027/47. @m sede na Rua Batista de Cãrvalho 677. Cenlo, BauÍL \
SP - CEP - 17010-001 - AssêmbléÌa GeÍaì eâlizadã em sua sede no dia 17l08/2007i
Sin.ticato .los Enprega.tos no Cotnérclo Ataca.Isaa e Vârêllsta .lè Bèbeelol'/'o e
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R€gÉo - CNPJ n.o 60.253.689/0001-98 e Regislío Sindlcal - Prccêsso n.o
46010.001519/95, com sede na Rua AlÍiedo Ellis, 68, CenÍo, BebedouÍo, SP - CEP -
1470F160 ... Assêmbléiâ GeÍal Íêalizada eÍn suâ sêdê no dia 13rcAt2OA7t Sítdicato d6
Enprcga.tos no comércío de Botuêaí., - CNPJ 45.525.920/0001-61 e CaÍta Sindical -
Pbesso i,4TlC n-" 167.011t54, com sede na Rua VÌscondê do Rìo BÍancô, n.o 170,
cêntrc. Boiucatu. sP - cEP - 18ô01-600 -Assembléiâ GeÍâlrcalizada em sua sede no
dia 16108Ì2oo7t Siddicato dos Enprcsaú.s no Conêrcio de Brasança Padista -
CNPJ n.o 45.625.324/0001-53 e Cã.ta Sindi@l Prc@sso MTlc n.' 3820/43, com sede
na Rua CoÍonelAssis Gonçalves, n.'774, centrc. BÉganF Paulisia, SP -CEP-12900-
480, Assembléia Geral Íealizada em sua sede no dia 20l08/2007i SirdiêaÍo dos
E'',píêgad6 no ConéÍcÌo .lê Cámpirâs - CNPJ n.o 46.106.77910001-25 e Caía
Sindic€l- Pbesso MTIC n.o 5032/41, com sde na Rua Gene.ãl osóio, n.'883.0'
andâr, CênÍo, Campinas, sP - CEP - '13010-111 - Assembléia Gelal rêâlizâda em sua
sede no dia 24108/2007; Sírücato .los Enprcgadú no Conércí. dè Caâglatattba è
Rêgião - CNPJ n.o 02.592.586/0001-s6 e Registo Si.diôal - Procosso n.'

331, centro, Cahnduva, SP- CEP 1580S210 - Assembléiã Geralrealizadã em sua sede
no dia 15l18l29o7t síndicato d6 Empresad6 no conórcío de Cir:€rro - CNPJ n.o
47.435.25410001-50 e Cana sindical - PÍocesso MTIC n." 827.373-50/50, coD sede na
Rua Ens. Antonio Pênido, 845, Cênlro, Cruzeiro, SP - CEP - 12710-000 - As*mbléia
cebf realÈada em s!â sede no dia 16/082007; Sirdrbaao d6 Empíega.tos no
comêrcio de Dncena - CNPJ n.a 64.615.40,4,10001 72 e Resistrc Sindi€l - Prccesso n.'
24000.005400/91, @m sêdê na Rua Mêssiã€ FerciÌa da Palmã, n.o 454, CenÍo,
Dracena, sP - CEP - 1790G000 * Assembléia Gerãl rcálizada em sua sede no dia
1An82O07t Sin.ricato etos Eirprcgados no Conéício crê Fenanclópolis - CNPJ n.o
49.678.52710001-69 e Cana Sindical - PÍocesso n.o 312.082n6. com sedê nã Av. dos
Ahaldos, 1138, Centro, FêÍnândópolis, SP - CEP 15600'000 - As*mbléia cerâl
realizada em sla sede no dia 16nÜ2OO7i Sindicato dos Enprcgados no Conércio.le
Frarcâ - CNPJ n." 47.986.559/0001-04 ê CaÍta Sindicãl - Processo |',4TPS n.o
105.106/64, com sdê nâ RLra Coüto i,4agâlhãês, 2261, Ce.trc, FÉnca, SP - cEP -
14400{20 - Assembléiã Geral realjada em sua sede no dia 27l0A2OO7t Sln.Icato clos
Enprcgaetos no Conércìo .tê caíçâ - CNPJ n.o 48.21 1 .403/0001-0ô e Cada Slndicâl -
Pmcesso MTPS n.o 175.413/63, com sede nâ Rua Hêitor Penlado, 344, Cenlre, Garça,
SP - CEP - 17400400 - Assembléla Gê|âl Ëâlizâda em $ã sede no diã 21108,2007;
Sindicato .tos Comercíátios de Gh.atínsuetá CNPJ n.'61.882.098/0001-42 e
Registro Sindical- Pbcesso n.o 24000-000826/92, com sede na Rua Vigáno i,,laniniano,
n.'30, Cênlro, Guarallngueiá, SP - CEP - 12501-060 -Assembléia GeralÍealizâda em
suâ sêde no dia 16/08/2007; sin.ticato ctos Emprcgaclos no CoÍtétclo clê ltâpêtiningê,
Tatuí ê Rêgiáo - CNPJ n." 58.976.978/0001-73 e Regislro Sindical - Prccesso n.o
46000.000680/99, @m s€de na RuâVirgÍliode Rêsêndê, n.o 836, C€ntrc, llãpêlininsâ, SP
- CEP 18200-180 - Ass€mbléia Gôral fealizada €m suâ sedê no dia 211082007;
sindicato .los f.abalhadores no Conércìo dë ttaoêva - CNPJ - n.0 58.978.651/0001-
30 ê Registrc SindicaÌ- Prccesso n.ô 24440-010994/89, com sede na Rua Sanlana, n.ô

46000.00958ô/97, com sede naAv. FrciPaclÍco Wagnêr, n.o2ô0, Cênlm, CâÍaguâlaluba,
SP - CEP - 1'166È280 - Assêmbléia GeÉl realÈada em sua sede no dia 21l082007i
Sindicâ.o dos Empre9ad6 no comércio .te catan.rwa - CNPJ n " 47.080.!29l000X-
08 e CaÉa Sindicâl- PÍocêsso MTIC n.0 460056/46. com sedê na Rua Minas GeÉis. n.

26S. Cenrro. llãpeva, SP - CFP - 18400{10 - Assembléiá Gêísl r€alizãdâ/em sua sede



no dia 15/08,2007i Sìnetíca.o dos Enprcga.los no Conércio dê ríapiã, CNPJ n.o
ô7.171.710/0001-55 e Resistm Sindical - Prc@sso n.ô 46010.002469/92, com s6de na
Ruã Rui BâÍbosa,2g, Ceniro, liapiÍa, SP - CEP - 13974-340 - Assembléia Geral
realizada em sua sede no dia 2OnazOO7t Sindícato dos Enprega.tos no conércio .le
,tu - CNPJ n.' 66.841.9820001-52 e Registro sindical - Processo n,o 24000.005482/92,
com sede na Rua 21 dê abil, n.o 213. Cenlío. llu. SP - CEP - 13300-210 - Assembléia
ceral Ealizada em sua sêde no dia 14loal2ao7, Sindicato d6 Enprega.tos no
Conéíclo .te ltuveÊva - CNPJ n.ô 66.992.587/0001-70 e Regislro Sindicâl - Prccesso
n.d 24000.00764292, com sede na Rua Capilão FÍancisco Candido de Souza,45, Cenlrc,
lÌuveÍavã, sP - CEP -'14500-000 - Assêmbléia Geral €alizada em sua sede no dia
151AA2007t sín.ticato dos Enpresados no comêrcío de JaboÍicaôêr- CNPJ n.0
50.386.22ô10001-40 e Cadã Sindical- Proesso n.o 19.221114, 6m sêdê na Rua 24 de
[,laio. n.0 561. Caixa Postal 167, Cento. Jaboticabal. SP. - CEP - 14870 350
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R!â Doín Bosco n.'422, cenÍo, Llns, SP- CEP- 1ô400-185 - Assembléia GeÌar
realÌzadâ em sua sede no dia 141082007 Síndi.aÍo d6 Íâbathartorcs no Conércio
dê Lorcnâ - CNPJ n.' 60.130.04410001-68 e ReoislÍo sindical - Pro@sso n.o

Assembléia Geral rêaÌizâdâ em sua sede no dia 20/082007 , Sìndicato dos EmpresadÉ
no Coméício de Jacarêí - CNPJ n.o 45.217.742/0001-01 e Caria Sindical - Prccesso
MTPS n.o 319.823r/3, com sede na Rua BalÌía Scavone, n.'272, Jd. Leonídia, Ja@€í,
sP - CÉP 12300í30 - Assembléia Geial Íealizada em sua sede no dia 22/082007i
Sindicato .!6 Emprega.tos no Comércio .le Jales CNPJ n.o 48 307'28/0001-29
CaÍia Sindical- PÍocesso MÌb n.'316.786/80, com s€de nâ Ruâ Dezesseis, n.ô 2669,
cent.o. Jales. SP - CEP - 15700-000 - Assembléia Geal reãlizadã em sua sede no dia
2UAA2O07a sindi.aío .tos Emprcqa.tos no comércío dê Jaú - CNPJ n.o

no dia 201A812007, Sirdtcdio dos Eúpregados no Comércio.le Lins- CNPJ n
51665602/0001-07 ê ReSistro sindical- Pro.esso n." 46000 00437493, com sede na

54.715.20ô/0001-27 ê Regislro sindical- PÍocêsso n.o 24000.005640/92, com sede na
Rua Côneso Anselmo Walvêkèns n.o 281 , Cenlrc, Jaú, SP - cEP - 17201-250 -
Assembléia Geral realizada em sua sede no diã 16/08/2007a Síndicato dos Emprcgados
no Conércio.le Jun.liaí CNPJ n.o 50.981.489/0001-06 e RegisÍo sindical- Prccêsso
n. '46000.010058/01-5í .comsedenaRuaPrudentedel \ , lohesn. '682.Centrc.Jündiai-
SP - CEP 13201-340 - Assembléia Gêral realizada em sua sedê no dia 20/082007;
Sindicato clos Enprcgados no Conércio crê Lineiía - CN PJ n.o 56.977.002/0001,90 e
Resisto Sindicâl - Prccesso n.' 46000.008136/99, @m sde na Rua Lavapés n.' 220,
Cent@. LimeÌa. SP- CEP - 13480'760 -CEP -Assembléia ceãl realizada em sua séde

2,1440.01 1134/90, com sedê na Ruâ Major Rodiso Luiz n.o 44146, cenl.o, Lorêna, SP -
CEP - 12607-030 Assembléia Geral Ealizada em sua sede no dia 24108/2007:
Sín.licato clos Emprcga.los no Comércio de Maúlia - CNPJ n.o 52.058.77310001 22 e
Carta Sindical - Procêssô n.' 29.s44140, com sede na Rua Catanduva n.ô 140, Alto
Câiêzal. lúâ.Íliâ. SP - CEP - 17500-240 - AssêmblêÌâ Geral realizada èm sua sede no
úa 1YAA2OO7: Sinücato dos Emuesados no Comércìo .te Malão - CNPJ n.'
57.712.2751A00175 e Regislrc sindi@l - Prccesso n.'24000.002057/90, 6m sede na
Avenida Tiradentes n.'602, Centro, Malão, SP - CEP - 15990-185. Assêmbléiâ Gêrãl
reâlizada em sua sèdè no dia 22lAAl2OO7, Sín.!ícato.los Enprcga.los no Conércio dê
Mogi .ras çtuzês - CNPJ n.' 58.475.21110001-60 e CaÍta Sìndicâl - PÍo@sso n.o
24000.004187/90, com sêde nâ Roa Eng. Eugenio Motla n.'375, Jadim Sântistã, Mosi
das Cruzes. SP - CEP - 08730-120 - Assembléia GeÉl rcalizada em sua íede no dia
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Sìndicato d@ Enprcgaclos no Conércio de Prâsr?enlr vercêsrau - CNPJ n.'
57.327.39 ooo14a e Rêgistro Sindicâl- Pmc€sso n.o 24000.00449292,com sedê na

22rcAï2007t Sindícalo dos Enpresados no Conércio dê Mosí Guaço - CNPJ n.o
67.168.559/0001-04 e CaÍta sindical- Proceso n.' 35792.016513/92, com sede na Rua
Santa Júlia n.' 290, Cenho, i,,|ogi Guâçu, SP, - CEP - 13844-001- Assêmbléiâ GeÌal
realizadã em sua sede no dia 1 oa,2oo1 , Sìndicato .tos EnpregadÉ no cúércio de
Orlirrros - CNPJ n.o 54.699.ô99r'0001-59 e Carta Sindical - Prccesso n.'
24440.012553187, @n sede na Ruâ Rio de JâneÌo, 1.14, Cêntrc, Oudnhos, SP - CEP -
19900-001 - Assembléia GeEl realiada em sua sede no dia 2ZOA|20O7, Sin.lì..to clos
Enprcgad8 no Conìércìo ele P,racièâ!â - CNPJ n.' 54.407.093/0001-00 o Carta
Sindlcâl - PÍoeso n.o 46000.010689/01-71, com ledê nâ Ruâ Govêrnadoí Pedrc dê
ïoledo n.o636, CenÍo, PiÉc,iÉba, SP -CEP- 13400-060 As*mb!éia GeÌal rcãlizada
em sua sede no dia 21rcAEOO7a S,rdicaío dos E,nprcgaclos no Conércío ele
Píêêidèntè Prudedtê. oNPJ n.o 55.354.849/0001-55 e carta sindicâl - PÍocêsso l,lTlc
n.o 159.719/58, com sede na Avenida BÉsil n.o ô35, Cêntrc, P€sldente Prudenle, SP -
cEP - 19010-031 - Assembléia GeEl ÊalÈada em sua sede no diâ 16/082007i

GeÉl €alÈâdâ êm sua sede no dia í3108/2007; Sirdicato dos Emprcga.los no
Comqcio .te Resisaro - CNPJ n.o 57.741.8600001-01 e RegisÍo Sindical - Processo
n.o 24000.002008/92, com sede na Rua ftesidenle Getúlio Vaqas n.o,Í13-1oa, Cenirc,
ResÌsirc, SP - CEP - 1190G000, Assembléia GêÍal realizadâ em sua sêde no dia
17lOA2O07t Síi.ticato dos Enpegados do Comércio dê Nheítèo Preío - CNPJ n.ô
55.978.118/0001-80 ê RegisÍo sindicãl- PÍoesso n.ô 46000.000507/95, com sedê na
Rua GeneÉlOsório n.o782, íoe 20 andaÍ, sobÍeloja, Cenlro, Ribêirão Prelo, SP - CEP -
14010-000 .. AssêmbÌéia Geral realizada êm sua sedê no dia 15ngEOO7: Sindicâto dos
Enpregados no Conércio .lê Rio Clálo, CNPJ n.o 44.6ô4.40710001-99, CaÌta Sindiel -
Processo MTb n.o 305.59'1,Ì75, com sêdê nâ Ruâ Cinco, 1619, Cênto, Rio Clam, SP -

Rua Dlâlma Dutra n.'30, CenÍo, PÉs. Ven@slau, SP - CEP - 1940G000 -Assembléi

CEP - 1350G181 - Assembléia GeEl Éal'zada em sua sede no dia unÜ2oo1,
Sindlcato.los Emprega.tos no Comércio de Santa BérbaE D'o6úE e Rêgiáo - CNPJ
n.o 62.4ô8.970/0001-73 e Resislro sìndi€l - Prcesso n.o 46000.006691/9842, co
sede na Ruâ Genelâl Câmara n." 304. Cenirc. Sanla Báóara D'Oeste. SP - CEP j
13450-028 Assêmblélâ GêÍal rêalizada êm suâ s€de no dia 06/082007t Sirdicáao dos
Enprcgados no conércio de SaDÍc - CNPJ n.' 58.1 94.499/0001'03 e Carta Sindical -
PÍocêsso n.o 26.260/40, com sede na Rua ltobró n.'79, 8'andar, C€nto, Sanlos, SP -
CEP . 11010071 - Assêmblóia Geral Íêalizâdâ em sua sêdê no dià 24n4120071
sindícato d6 Empresados no Coúércio de São Ca.t6 e Resrão - CNPJ n.o
57.716.342/0001-20 e Registo sindiôal - Processo n." 46000.010391/99, com sede na
Rua Jesuínô dê Anuda n-' 2522. CentÍo, São Carlos. SP - CEP - 13560-060 -
A$embléiã oe|al Éalizadã em sua sdê no dia 05/08/2007: Sindícato dos Enpresad@
no Col,ércio ele São Joâo dá Boa Visaa - CNPJ n." 66.074,485/0001-7ô e Regislro
Sindicâl - Prccesso n.o 24000.001738192, com sede na Ruâ Gelúlio Vâlgas n.0 318,
cento- são Joáo da Boa Vista. sP - cEP 13870-100 - Assembléia GeÉl €ãlazâdâ êm
sua sede no dia 16nü2007; Sindlcaao dos Envêgâdos ,o Corrérôre de São José do
Rio Preto-CNPJ n-o49.065.238/0001-94 ê Câ.tâ Sindicâl- Prcêesso MTIC n.o9037/41,
com sede na Rua Jolge ÍibiÍiçá n. 2723, Cêntlo, São José do Rio Preto, SP - CEP -
15010-050 - Assembléia GèÉl €alizada em sua sede no dia 1/+rc42oo7. Sin.ticato d6
Empregados no Coméício.le slto J6é d6 Cadpc CNPJ n.' 60.208.691,iO00145 e
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Assembléia GêÍâl rcâlizada êm sua sede no dia 15/08/2007t sin.li6ro elos Enpreg4los
no conércio de Ttôã. CNPJ n.' 72.557 !7AooO1-OA e CãÌta SindicaÌ - Procêsso MTPS
n.o 123.142y63, com sede nã RuaGualânâreÊ n.o 596, Centrc, Tupã, SP-CEP- 1760f
130 - Assembléia Geral Íealizada em suã sede no diã 16/082007i e o Si,rdicaío d6

Carta sindicâl- Prcc€sso n.' 10307/41. com sede na Rua Doulor Máno Galvão n.o 106,
Jaldim Bela \4sla, Sáo José dos Campos, SP - CEP - 12209{00 - Assembléia GêÍal
realizãdâ êm sua sede no dia lgrcAnAo7t Sindicato dú EnpÍesados no Comércio de
São JÉé do Río Paí.lo - ÇNPJ n.' 67- 156.406/0001-39 e Registro sindi€l - Processo
n.o 24000.008702/92. com sedê na Rua Beniamìn Coníant, n.'297, Centrc. São José do
Rio Pâdo, SP - cEP - 13720-000 - Assêmbléia GêÉl Éalizâdâ êm sua sede no dia
21rcAl2o07t Sindìcato .tos Enprcgados no comércio de Sorccãóa - CNPJ n.d
71.866.818/0001-30 e RegistÍo Sindical - Prccesso n-o 4ô000.003ô12/98, com E€dê na
Rua FÉncbco ScaÍpa n.' 269, Centro, soro€ba, sP-CEP- 18035-020 - Assemblêia
eêlâl Íealizada em sua sêdê no dia 14l082007i Sirdrcâao dos Enprcgrdos no
conércio.ía Sunan e uotblândia - CNPJ n.o 05.s01.632/0001-52 e Câda Sindi@l-
Prc@sso n-o 46000.005489/2002-87, com *de na Rua José MaÌia MiÉndã n. o 839,
Centío. sumaré, SP - CEP - 13i7G234 - assembléia Gêralrealìzada em sua sêde no
dia 25107t20o7, Síndicato .tos Enprêga.los no Conérclo de ráuôâté - CNPJ n.'
72.299-274t1,o1-u è Cada Sindical - Processo MTIC n.o 71 1.937/49, com sede nâ Ruâ
Pãd€ Faria Fialho, 257, Jãrdim lüa.ia Augusta, Ìaubaté, SP - CEP - 12080-580

EmpÊgad@ no ConéÌcio dê votupoãnga - CNPJ n' 51.339 513/0001{2 e Caíl
Sindicâl - PÍocesso ÌúTb n.o 24440]422246. com sedê na Rua Rio de Janeio. 3081.

Jêguêriunè, Jambeirc, Janitu Joào Ranalho. Jardanásia. JuIo Mesgutta.

cent@, Volupolangâ, SP - CEP - 15505-íô5 -Assêmbléia GeralÍêaìizâda êm sua sede
no dià l5/082007. e de oulro. como reprêsênlânle dã câhgorE e@nónrca, o
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISÌA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO ESTADO
DE SÃO PAULo - SINCOVAGA, eniidade sindical de pdmeirc gÉu, inscdto no CNPJ
sob o n.o 49.087.27310001-04. e roÌtador da carta sindicãl Êoistíãda no livro 02 às fls.
N.o 32, sob o n o 8877/194r. com base nos municipiG de Á dôió Agúdi. Aguàs da Píata.
Atambati, Alfai, Aluníni'o, Atvares Ftorenae, Atvarc de caMtho, AMhlândia, Anatândia,
ApiaÍ, Aâçaríguana, Araçoiaba da Sena, Anndtl, Arcalva, Arco-lns, Bady Bassìt,
Balbkos, Bálsamo, Barão do Antonína, Bann, Bam Bontta, BaÍa do Chapéu, BaÍa do
TuNo, Benardi@ de Cânpos, Bocaína, BoÍtuva, Bon Jasus dos Perdóês, Bom Suc6sso
do ltanré, Boré, BMcéia, Brejo Alës.e, Bun, Caconde, Cafelândia, Caiabú, Caiuá,
Cajati, Canpina do Mante Ategre, Cânpo Linpo Pautista, Canpos do Jordão, canpos
t'lovos Paulista, Cananéia, canas, CapãÒ Bonilo, capela do Alto, Cangúatatuba,
ca.doso, Casa BÊnca, Cêtquêíra Cêsat, Ceryuilho, Chavantes, Coronêl Mâcêdo,
Corunbatat, DMnoandia, Dois Córegos, Dta@na, EchapoÉ, Eldúdo, EníIanópolis,
Espítíto Santo Turvo, EsÍiva, çerbi, Estreh Doeste, Eudides .h Cunha Paulis,ta, Fanun,
Flon Rica, Floreal, Garya, Gastão Vidisal, Getulina, Guaínbé, Auapiagú, Guapiara,
GuaftniD'Oeste, Guarantã, CErei, IaEs, lbharena lbiúna, Icén, lepë, Igamlê, lgançu
do TeIê, lsrape, llhabela, llha CoÍtpida, lndiaporã, lnúbìa Paulista, lpauçú, lperó,
lpeúna, lpbuá, lpMnga, lnpuá, ltabêrâ, ftajú, ftâóca, , ltapeva, , ltapirapuã Paulista,
ftaporanga, ltapul, ftaúi, llapui, 

- 
ltataré, Iinprna, Itobl,llupunt, Jaci, JNpnanga,

Jumin'n,JundÌal, Juquiê, ündóia, LouÌdes, Lauvei@, Lucélia, Lucianópolis, Lupércio,
Lulécia, Macatuba, Macedõnja, MaEbá Paulisla, Manpuana, Maiirquè, Maninópolis,
Mendoaça. Mêrìdiano. Mineircs do lielê Mira.àtu, MÍa FSIGIà Mircnle do
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Parênêpênena, lltlinssolândia, Minápolìs, Mococa, Múçoêq uonto Alegrc do Sul,
Monle Castelo, 

^/t@bno 
Lobato, Nantes, Nazüé Paulista, Neves Paulista, Nlpoã, I,tovê

Cênpina. llova Candà Paul6td, Novd Caslilho Nova Guatapotanga- Novais, Ocauçú.
Oteo, Anda Vede, Onndiúva, Odente, Oscê/ Br€sssne Omnhos Ourceste. Outo
verdè, PanoÊna, Panlbuna, Paranapanena, Paósi, Parhuem-Açu, Paulicêia,
Pauli$Ania, Paulo de Fâna, Pêdrenópotis, Piãju, Pedretra, Pedto cle Toledo, Pereins,
Piedâde, Pílar do Sul, Piquerabi, Pincaia, Pirajui, Plrapozinho, Ponsat, Potoni, Ponpéia,
Portes Gestal Popu\na, Phcinha, Presidente Be|:?arles, tuesidente Epìtácio,
tuêsidentè Vencestau, Qua.ha, Quintana, Ranchana, Regentè Feijó, RegìnÕpolis,
Registto, Ribeitê, Ribeiáo Brcnco, RlbeíÉo dos Indios, Ribetìâo Grande, Ribêi!Éo clo AuL
Rio Grande da SeÍra, Rtolândia, Ríversul, Rosana, Sáóho, Sâ/ês, Sâ{o Grãrde, Sa/to
de Pirapon, SanAnnca, Santa Cnz da EspeÊn9a, Santa CM do Rio Pado, Santa
Mercedes. Aão Joeo do Pau D Alho. Sântô Anlonio do Jarrin. Santo Antônio dâ Posse.
Séo Joáo da Boa Wstd, São João dãs Duas t'%rteg São João de lmcema, Sào José do
Rio Pado, São Pedro do Turvo, São Roque, São Sêbâslião, Aáo Sebastião da crana,
Aarutaiá, Sebastianó@is do Sul Seíe Bâr-âs, Suna!é, Taguaí, TaqraÌ, Tapíntba,
Taquaral, Taqua,ituba, Taguaóvai, Tejupá, Íeodoa sdnr,paio, nmbun, Tmbilú, TaÍè de
Pedâ, Iupi Paulisla, TuÍmêlina, Ubanna, Ubinjara, União Paulista, Uru, Vád
Paulísta, Vatentin Gentil, Valinhos, Varyen Gnnd€ do Sul, Veâ Cruz, votorcntin
Zâcâreg com sede na Rua 24 dê Mâio, no35 -'l3o andar, @njuntos 13121315 - CEP -
01041-001 - São Pâulo - SP, neste ato rcprcsenlado pelo seu Prcsidente, Sz WÍrso,
Hitoshí Íanaka, poíadot do cPF IMF n' 189.722-76444 è âsslsiido por seus advogados,
Drc. Atuarc Luí2 Bruzacln Fuíado, portâdor do CPF/MF nô 045.407.768-53 e inscÍito nâ
OAB/SP sob o no 23.069 ê Á lêxândte Dias de At.th.r. Fuíado. oodâdor do CPF/MF no
283.2s4.168-23 e inscnto na OAB/SP sob o n'203.853. c€lebía; nâ íoma dos adioos
6lí e *guintes da c.L.I, a pesenie CONVENçÃO COLETIVA OE |RABAIHO, -em
conromidado com as cláusuras ê condiçóss sêguintêÊ:

I - REAJUSTE SALARIÀL: os salárjos nxos ou padê Íxâ dc salárìos mistos da
@tego.ia @prsenlãda pelos sindicalos proÍssionâis convenentes seÉo Fajuíados a
partir de 01 de selembro dê 2007, mediânlìe ãplicâção do pe@rúual d€ ô% (seis por
csnto), incidênle sobÉ os sâláÍiosjá €âjuskdos em 1o de outubro de 2006.

PaÉgrafo únlco - As empresas podêÍão pâgâl as eventuajs díerençâs de setêmbÍo,
outubÉ e novembÍo, inclusive do 13o salá o, em íorma d€ âbono, 

'untâmênie 
com a folha

de pagamenlo relativa ao mês de dezembm/o7- W
\2 - REAJUSTE SALARIAL DOS EMPREGADOS ÂDiIITIDOS ENTRE

OUTUBRO/06 ATÊ 31 DE AGOSÌO/o7: O €aiusie sãlãÍial seÍá Drooorcional e
O'I DE

sobe o saláio de admissão, conÍome tabela abaixo:

\'ll .l' \1
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Admítídos no oeÃo.h tte: Muwpllcu o saládo .lê a.lnlssão For:
Ató 15.10.06 1,0600
dê 16-10.06 a 15.1106 '1,0544
de 16.11.06 a 15.12.06 1,0488
de 16.12.06 a 15.01.07 1,0433
de 16.01.07 â 15.02 07 1,0378
de 16.02.07 a 15.03.07 1,0323
de 16.03.07 â 15.04.07 1,0268
de 16.04.07 a 15.05.07 '1,0214
de 16.05.07 â 15.0ô.07 1,0160
de 16.06.07 a 15.07.07 '|,0107
de 16.07.07 a 15.08,07 1,0053
A pârlií de 10.08.07 1,0000

3 - COIMPENSAçÃO: Nos íêãjustamenlos pÍevisros nas cráúsulas 1 e 2 serà
compênsados, aúomaiicamêntê, lodos os aum€ntos, anl€cipâ9ões s abonos,
espcintânêos ê compülsôrios, con@didG pela empr*â no pêÍodo comp€endido ênl€
01/10/06 a 31/08/07, salvo os decorcntes de pDmoÉo, trânsrerência, implemenlo de
idads, equìpaÉçáo ê término ds apÍêndÌzagem, além do ãbono prcvisto no paÉgÉfo

4 - SALÂRIOS NORMATIVoS: Ficam estpulados os seguintes salános normalivos. a
viger a padir de 01/09/07, para os êmpÍegados da calegona ê dosde que cumpÍida
intêgralmêúe a jomadã lesal dêtmbâÌhol
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5 - REGIME ESPECIAL DE SALÂRIOS NORMATIVOS: Ficam eslipuÌâdos os ssguintês
sâláÍios noÍÌnalivos paE os emp€gados de micrcempresas (lVE) e êmprêsâs dê pêquêno
podê (EPP), assim coneituadas na LeiComplementar n' 123106, quê possuâm âté í0
(dêz) êmprcgados, a viger a pãrtÍ de 0l/09/07, desde quo cumpridâ intêgrâlmênlê â
jornâda lêgalde tãbalho, respeitadas lodas as condiçoes p€vístas nesta cláusuÌâ.

a) sãláío nomativo de ing€sso a paíir de 01/0912007 ãlé 29108/08.........-..-..R$ 435,00
(quatrccentos e tinta e cÌncô Éais);

b) salá o nomalivo dê ingreso a parlir de 01/03/08 até
31/08/08.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 480.00
(quaÍolentôs ê onê â rêâis)i

c) empÉgâdos em gêÍa|...... ....................-.........-.....R$ 555,00
(quinh€ntos ê cinqúêntâ ê c'nco rêâiÊ);

0 office boy ê êmpacoiador. .-.................................. R$ 410,00
(quairc€nlos e dez reais)i

g) garanlia do comissionista. ....................................R$ 66ô,00
ísêiscêúos e sessênta e ssis leais).

Parágralo 1' - As empresãs enquadEdas na torma do cãput dêsla cláusula, pãÉ
podêrcm pÍati€r os valores acima estabeìecidos, devêrão aprosênlar ao sindac€lo
representaiivo de sua Éspecliva Ètegoria económica os seguiniês documentos:

l- cópiâ da úllimâ RAlSl

ll - declaraÉo atualizadã dos emp€gãdos em exercÍcio em 31 de agoslo dê 2007i

lll - deolaÉFo de que estáo âlendendo integÍâlmenie a p€snte Convençáo coletiva de

lV - compÍovação da condiçáo de ME ou EPP.

(*rsenlìos e vinlê rêaLs)i

PâÌágEro 2ô - Penchidos os Equisitos do pãÉgÉÍo
ehpresas €@beÉo das entidades sind@is paÍonais e
sem oualouer ônus e com valldade @lncidente @m ã
ATESTADo SINDICAL, quê lhês facultãrá, ã paÍn de
orática dos sládos nomalÌvos âclmâ êsDêclffcâdos.

í'e inôìsos l, ll, lll e lV, as
prefissionais coÍespondenles,
da presente noma coìeüva,

01lO9l2OO7 alé 31lOBtZO08, a

>í
r[ ',
N
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PaÍigrafo 30 - Os salÍios nomâtivos dos êmprêgâdos êxercênlês dâs tunçõês d€
auxiliaf do comércio | ê ll, oÍa suprimidas, pÍevaleceÉo alé o Ínãl dos ÍespeclivG pÉzG
€slipulãdos nâ cláusüla 4 da CCT 200ô2007, sem prejulzo dos rêajuslìes nêgociados
pêlas categonãs convenêntes, quando passaÉô a sê ênquâdÉr nâ€ funçóês dê nlvol
salaíial supe or acimâ espêcifcadas, a citáio dã emp€sa, à èx@ção daquelas previslâs
nâ Iêrrâ ï (ofiie boy e êmpacoladoD.

PaÉgrâfo 4. - Em atos homologalórios de €scisão de contÍalo de lrabalho e
comprovação pêrantê â Jus!ça FedeÉl do Ìhbalho do diÍêlto aô pâgâmento do3 sâláÍios
de admissão p€vistôs nêsta cláusula, a prova do emPrcgadoÍ se laÉ atÉvés da
aprcsenrâção do aTEsÍaDo slNDlcal â quê se €êlê o paÉgÍâfo 20.

ParágEfo 50 - Após 180 dias percebendo saláno de ingresso, o emp€gãdo pâssâtá â sê
enquadrar em uma das funçÕês dê nlv€l salaÍÌal supeíor adma 6Pecificãdas, a c.itério
da empresâ, à êxcêÉo daquelãs pevistâs nâ lêtlâ'ï' (oÍÍcê-boy e êmpacolâdor).

Parágrâfo 6. - As empÊsas quê lênhâm côntÍalado empÍegados na íunção de "auxiliar
do comércio" a partir de 01/0s/07, deveíão ênquadÉ-los ns condlção dê IngÍssso,
prevista na letÉ "a' desta cláusula, a eles se a 6ndo as dedais nomas dêla

ô - tNDENrzÀçÁo DE QUEBRA DE cAlxA: o empregado que exeÍceÍ as
câb(a rerá direito à indeniação poí "quêbraìê4aixa" mensal no vaÌor de R$
rëais), a paÍlir de 01 de seiembrc dê 2007.

Parágrafo 'lo - A coníeÍência dos vaìoÊs do cata srá sêmpÍê €âlizada na prcsênçâ do
Íespe.tivo opeËdoÌ e, se houvêr impedimêrìio por paíe da emprcsa, íÌcará aquele isenlo
de quâlquer responsbilidade.

Perágãfo 20 - As êmprcsâs que não desconhm de
dÍlêrênças de cai\a náo eslão sujeilâs âo pâgamênlo
câixâ' olevisla no "caDú' desta cláusula.

7 - caRANTla Do coMlSSlONlSTÂ: Aos êmpFgados rêmunêrados exclusivamenle
base de comissões pêr@ntuais preaju5ladas sobÉâsvendas (comissionislâs puros), rc
assêguEda a garanlia de uma rcmuneÉção minima, coníoÍÌne vâloÉs êslabêlecidos na
alínêâ "e" da clálsula 4 ou na alinea'g'da cláusula 5, nela incluido o descanso sêmanâl
ÌemuneÉdo, e que emenle prevalecerá no Éso das @missóês auferidas em €da mês
não alingirem o valor dâ gaíânlia ê sê cumpÍida integlalmente a jomada legalde lÍabalho.

8 - NÃo INqoRPoMçÃo DE ABoNoS OU ÂNÌECIPAçÕES: Aos vãIoê
allnea "e' da cláusulâ 4 e âlinea '9" da cláusula 5, nâo ser€o in@ryorados
âítecipâ@es decoíentes de evêntual lêglsbçeo supeÍveniênlìe.

30,00 (Íìrúa

seus eÌnpÍegados as eventuais
d€ indênizãçào poí 'quebra-de

ül
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9 - REiIIUNERAçÃo DÂs HoRAs EXTRÂS Dos coìttsstoNtsïas: o âcÍéscimo
sâlâÍiãl de hoÉs êxirâs, em se tralândo de comissões, seÉ cãlculádo tomandcse por
base o vâlor da média hoÉdã das comissóês auíêddâs nos 6 (seis) mêsês antecêdentss,
sobre o qual se âplica.á o corêpondente percentuãl dê âcÍêclmo, mulliplicândo-se o
valo. do acéscimo pêlo númêro de horas eÍras ÍemuneÉveis, de @nfotmidade @n o
dÌsposio na cláusula I 3, conloÍrne seguê:

a) apuÉr a médja das comissões asÍèndas nos últimos ô (seis) mêsêsi

b) dividiÍ o valor encônlíado por 220 (duzentos e vinle) paÍa obtèí o valof da média
hoÉ â das conissóes:

c) mullipli€r o vâlor da média horária apuÍada na alÍnea 'b' por 0,6 (zeÌo vi€ula seis)
coníoÍmo pêrcentual prêvbto nâ cláusula 13. O Fsuìtado é o valoÍ do acÍóscimo;

d) multiplicar o valor do âcíéscimo âpuEdo nâ alínea 'c'pêlo número do horas extÍas
raboÉdâs no mès. O rcsullado é o valor a ser pãso a tiiulo de acÉscimo sâlâriâl de
horãs enÉs a quê fâz jus o comissionìslã.

basê o lotal das comissõês âülêridâs du€nte o mès, dividido por 25 (vinl€ e cinco) e
mulliplicado o valor enconÍâdo pelos domingos o leriados a qusÍzerem jus, atendido o
disposto no aÍt.' 6', da Lei n.o ô05/49.

ll - VERBAS RElllUNERAToRlas Dos GoMISSIONISTAS: O cálculo da emuneÊção
das iédas, do aviso previo ê do 13o saláÍio dos comissionistas, inclusive na Íèscisáo
contÉtuâ1, iêÉ como bas a média das íêmunêÉçóês dos 6 (Êêis) últittìos meses
anÈnoÉs âo mês dê pagamenlo.

ro - REMUNERAçÃo Do REpouso sE[aNÂL oos coMtssloNrsÍas: *
í€muneEgão do repouso sômanal dos comissionisüas será €lculadá lomandGse po

PâÍágrâfo únlco - Pala a integÊção das comissões no cálculo do 13o sâlánÌo sêÉ
adotadã a média comissional de julho a ddembro, podendo a pa@lã do 13o sâláÍio,
corBpondente às @missõês de dezêmblo, sd paga alé o 5' (quinto) diã úlil de janeiÌo.

í2 - NÃo INcoRPoRÀçÁO DE CLÁUSUIAS COMO DIREITO ÂDQUIRIDO: As
saÉntias pÉvislâs nãs cláusulas 4, 5 e 6 Dáo sê constltulrão, €ob quâlquêr hiÉtêse, em
salários rxos ou Èârtê Íxa dos saláÍios, não siando suieitas âos reajusles prevlslos nas

13 - REMUNERAçÃO DE HORAS EXTRAS: As horas extÍas
com o adicional lêgal dê ô0o/o (sessenla por cento), incidindo o

diárias seÉo rcmuneÉdas
perc€nluâl sobr€ o valor da
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Parágrafo único: Quando âs ho.ãs en.as diáÍias Íorem evenlualm€nts supêÍiô€s â 2
(duâs), nos teÍmos do ad. 61 da CLT, a empÍesa devêrá Íornêcer €feição comeÍciãl ao
emprgado quê âs cumpír.

14- CONÌR|BU|çÃO ASSISTENCTAL OOS EMPREGADOS: As empesas se obrìgam a
desconlar em Íolha dê pâgamêntc' e re@lher de sus empresados, sindicalizados ou náo,
a lltulo de @ntíbliçáo aêBistencial, o pe@ntual de até ô% (s€is por @nto) de sua
Íêsp€cliva Íêmunerâçáo do mês de selembÍo/o7, limilado câda dêsconto ao valor de R$
80,00 (oilenla leais), apÍovado nâs assembléias das entidades pbfissionais quê
autodaEm â cêlêblâção da prcsêntê nomâ coleliva.

PaÉsEfo 20 - A @nirìbuição dê que tÉia esta cláusula seÍi dêsconlada, dê umâ s,ó vêa,
aié odiã 5 de jaleÍo de 2008 e reolhida ao sindi€to proÍssionâlâté o dE 15 dë|anei
de 2008. inp'eleívelmenle. na agência bancérià conshnle dâ gua de êcolh merto no

ParágEÍo 1o - O sindicâlìo da câlegoÍia pÍôíssìonãl deveÉ comunicar às emprêsas qual o
pêrcenlual adotado, para que se possa pÍoceder ao Íêspectivo dêsconto, que somente
seÉ efetuado âpós comunicâção de sêu vâlor, sem acÌéscimos de qualquêr naluÍêza.

modêlo psdráo êstabêlecido pela Fêdêrãção dos EmpÊgados no coméÍcio do
Estâdo de SP, otl nâ Íêdê bancária, quândo Écolhida atÉvés de ficha do compênsação
no modelo padÉo estâbêlêcido pêlô banco conveniado pela FECESP.

ParágEfo 3" - A mnlribuiçao assìslèncial nâo podsÉ sêr rêcôlhidâ diretamenie nos
caixas dos sindicalos, sob pena de arcâr a êmprcsâ com â penalidade prcvisla na
cláusulâ 46 deslê inslrumenlo.

P.rágrâÍo 4' - Do modelo padrão dâ guiâ dê re@lhimento €fetula no parágrafo 20,
dêvêÉ con$âr, obÌisâtôrlâmênte, que o valor será recolhido na prcporção de 80%
(oitenia por enio), pãÍã o Sindicato rcprcsentaúê da catêgodâ pmÍssional e 20% (vìnte
por cento) para a Fêdêraçáo dos Emprêgâdos no Comércio do ËsEdo de São Paulo. No
câso do rêcolhÌmento ss daÍ aÍâvés dê Ícha de compensação, as empresas devêíáo
prcêncherimpresso pópdo, íomêcido s.aluitanente pèìo sindicalo.

Parágraro 5' - o valof dã conlíbuiÉo assislencial levertêrá êm pml dôÊ setuiços sociais
das êntidades sindicãis prcrìssionais beneÍciáÍias ê do cusleio Ínan@irc do Plano de
Expansão Asslslencial da FedeÍâção dos EmpÍêgâdoÊ no Comércio do Eslâdo de são

PaÉgEfo 60 - oos empresados admilidos após o mês de setembrc,/2007,
desconlada a mesma taxã estabêlec'da ne,sta cláusula. no mès dê sua âdmissáo.
exceção de quem já iênhâ recolhido a mêsma conÍlbulção êm oulra empÊsa,
Shdicãio rèpÊsentatvo da €legona dos @mercrá oi .



Pârágraro ?o - O €colhimento da contÍibuição assistencial efeluado fora do prãzo
mencionâdo no paÉgEfo 2o, seÉ âcÍêscido dê multa dê 10% (dêz poÍ cênlo) nos lrinta

PânágraÍo 8ô'O@Íendo âlíaso supeÍioÍ a 30 (t'inla) dias, além da multa de 10% (dez
por cento), corcÌão juros dê moÍs de 1% (tlm por conto) ao mès, sobrs o valor do

PaúsÍâÍo I - O dêsconto pÍovisto nesta cláusula Ícã condÍcionãdo à não{posiçáo do
empregâdo, sindicalizado ou não. A oposição sêrá maniísstada por escíilo junlo ao
Íespectivo sindic€to proÍssional até 10 (d*) dias após â âssinâtuÉ dâ p€sêntê noÍma
coletiva, o qualdêvêrá noúticar poÍ escrilo a empresa, também no Prao máximo de 10
(dez) dlas do sua enl€ga, pâÉ quê não s€ia procedido o desconto, sob pena do sindioato
pnÍssional sêl rêsponsabilizado pelo valor de$onlâdo, âlém dos coÍespôndênlêÊ

Parágrafo l0 - As emprcsas, quando noüÍcadas, deveÉo apresenlar no plazo máxÌmo
de 15 (quinze) dias, as guias de €colhlmênio da conúibuição âssisiênciâl dêvidâmênls
autenti@dâs pêlâagência banci a. \.

\ \

í5 - CONTRIBUIçÃO CONFEDERATIVA DOS E PREGADOS: A" 
"rp**" 

* \È.
obngâm a descontar ê Écolher dos êmprêgâdos, sindicalizâdos ou não, €m lavoÍ das ^ \respêcrivas enlidades prcíssionais, a conlribuição côniêdêrâliva p€vistâ no âÍ. 8o, inciso l\/ \
lV, da Conslituição FedeÉ|, aprcvâda pelâs âssêÍnblélâÊ. 

%
/ ,

PaÉgrefo 'f" - A @nHbÌrição rcÍeÍida no "capul", devlda a pattií da 1" de se\etribrcloz,Cí
náo podeÍá ulÍapassar a 2% (do's por cenlo) dâ remunêÉcão do €mpÉgsdo poí mês /
devendo sêÍ íêcolhida a pãÍir do mès em que a enp€sã recêber a nolifÉçáô do / 

-Sindicato da @iêgoÍiâ proÍssional, acompanhada da ópÍa da ata da asse.Í]'bléia 9uè a l/. /
instituiu. e rêcofhida em ãséncia bâncádâ conslânlê da guiâ íêspeclivâ. 4ê o dis 15 41L,
{quinze) do mès subseq0eni. áo desconlo. 

}r)

Pârágíâfo 20 - A conl buìçao @níedeÉlivâ não podêíá sêr €colhldâ dlÉtâmêntê nos
€ixas dos sindlcâlos, sob pena de aÍ€r a empresa @n ã penalidade pÌevista na
cláusula 4ô desie inslrumeío.

PaÉgraro 3'-Do modelo pâddo dâ guia de Íecolhimenlo rerenda nopaÉgÉío 1'deveE
constâÍ, obrigatoiamenle, quê o vâloÍ sêÍá rêcolhido na propoção do 80% (oilenta por
cênlo), paÉ o sindicato prcÍssional e 20% (vintê por c€ o) parâ a F€deração dG
Empresados no Comércio do Estado de São Pârlo. No caso do rccolhimêrÍo se dar
alÍavés de fichâ dê compensaçáo, as emprcsas devèÉo prencher impresso píópÍio,
íomecido graluitamenle pelo sindicato.



ffise
Pârágrato 40 - A contribuição conÍedeÍaliva não seÉ desónlada nos meses em que
houvêr dêsconto da contíbuiçao âssislìenciâl ou sindicâ|.

Parásrafo 5' - As empresãs, quândo nolficâdãs, dêvêÉo aprêsênlaf no pÍâzo máximo dê
15 (q!inzê) diâs, âs guiãs de recoÌhinento da @ninbuiçáo @nfedeÉliva devidamente
súentj€dd pelâ âgència bancáÍia.

16 - coNTRtBUtçÃo asstsTENctauNEcoctal PATRoNAL: Em íace do quanto
aprovado pela AÊsêmblélâ GeÍal ExtaoldináÍia da caisgoÍia €conÕmjca, Íêalizada em 15
dê sêiembb 2007, e conloíme o entendimento do Supremo Tnbunal FedeÍal (RE 189900'
3), as empeas do comóÍcio vârejisla dê alimentos (micrcempÍesas, empÍesãs de
pêqueno pode, âulo-sêrviços, e demais), estabelecìdas na base teritoÍial da entidade
sindical Datonâ|. dêv€Íão recolher a favoÍ do SlNDlcÂÍO DO COMERCIo VAREJISTA
DE GÊNERos altitENTictos, Do Esrano DE sÃo paulo, a coNTRrBUrçÃo
ASSISÌENCIAL, nos vâlores máximos, conioÍme a seguinle tabelai

PORTE DA EMPRESA VALOR EM REAIS

\

lÌ1

EMPRESAS SEM EIIIPREGADOS 85,00

EMPRESAS COM AÏE 10 íDEZI EMPREGADOS 120,00

DEMATS EMPRESaS coM ExcEçÃo DE
SUPÉRIIIIERCADOS

250,00

AUTO.SERVIçOS _ SUPERIliIERCADOS VALOR EM REAIS

O I LOJA R$ 400,00

02 LOJAS R$ 530,00

03 LOJAS R$ 665,00

04 LOJAS R$ 800,00

R$ 1.000,0005 LOJAS

R$ 1.500,0006 LOJAS

07 LOJAS R$ 2.000,00

08 LOJAS R$ 2.500,00

09 LOJAS R$ J.000,00

r-aúqí n..ú *FÀnt'
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Parásrâfo 1' - Os fê@lhimentos seáo eíetuados âlé 10 de janeÌo de 2008, âhâvés dê:

â) GUIA DE RECOLHIMENÌO - na sede do SINDICAÍO DO CO|\4ËRC|O VAREJTSTA
DE GÊNEROS ALII,IENTICIOS, DO ESÍADO DESÃO PAULO, à RUA 24 dê MâiO NO 35,
130 andâr - cjüo. 1313 - C€niro - Sáo Paulo: e

b) FtcHA DE CoMPENSÀçÁO - em q!âtquêl insrituiçâo ÍnancêiÉ pãrticipant€ do
Sistema de Compensaçáo, até a data limiíê (1041-08). Após a dâtâ dê vencimento, ató
30 (tínla)dias, pagávelsomenle nas agènclâs da Caixã Econômica FêdeÊl, CEF, ou na
sede dã enlidade patronal.

PâÉgrâÍo 30 - As enpBas constiluldas âpós 01/09/07 recotheÍão a Contribuição
Assistenciâl rclativa à 20072008 no mès de soâ ãbertuÉ. ApÓs êste Drazo estaÉo
suj€itas aos âcnáscimos dâ âlínea anledor

Parághfo 4' - As emprcsas com várlos êêlabeìecimenlos íê@theÉo a CorÍÍibuição
Asslslenclâl 2007,2008 refercnle a cadâ estâbeleoimènto contribuinte. considerando-se,
par,a os êtêilos do disposto nesta alÍnea o disposto na iabera que intêgÉ a ctáusuta.

PaágêÍo 2' - O re@lhimenlo da Corúibuição Assistenciat êíêtuâdo foÉ do pÍa
mencionado no par'ágraÍo 1ô seÉ acrêscido dê multã de 2% (dois poí cento) ao mês, até
de jubs de moÍa de 1% (um por centô) âo mês.

t7 - COIITIPROVANïES DE PAcAllllENTO DOS SALÂR|OS: As empesas Ícam
obngadãs a fomeceÍ comprovantes dê pasãmento dos sâtáíos e Éspectivos depósiros do
FGïS, com discÌiminação das imporlâncias pagâê ê desôonlos êíêtuados, @ntendo sua
idenlìfl cãção e á do emp€gado.

í8 - cARANTta NA aDMrssÃO: Admnido o emprêgado pâÍa a tunção de ouho
dispensado sem justa causa, sâlvo Êê exe@ndo cargo de confiança, seÍá a€sêguÉdo
àquele, saránÌo igual âo do êÍÌìprcgado de menor saláío na função, sem considenÍ

w"

1O LOJAS R$ 3.500,00

DE11 15 LOJÂS R$5.000,00

ACIIÚA DE 16 LOJAS R$ 10.000,00



&se
19 - SALÁR|O DO SUBSTITUÏO: Enquanlo perduÉr a subsiituiçáo que náo têntla
câÉler meÉmentê êvêntual, o empÍegado substituto iaÉ jus ao saláno contÍatual do

20 - CHEQUES DEVoLVIDOS: É vêdadô às êmpÊsas dêÊcoítâr do empÊgâdo âs
impoÍtáncias coÍrêspondenlss a chequês sem fundos recebidos, dêsde que o mesmo
tênhâ cumpÍido as nomas pêrünênlês ou ocoÍlêl a dêvolução dâs mêÍcâdoÍiâs, acêilâ

21 - PAGAMENTO DOS SÀLARlos PoR MEIo DE CHEQUES: Quãndo o empregãdor
êfêtuaÍ o pasâmênto dos salários por meÌo de cheques, deverá concedêÍ ao êmpÍegado,
no cuÍso dã jornada e nô hoíário bancáio, o tempo necessáÍo ao desconio do cheque,
que não podeÉ exceder dê 30 (Ílntâ) mlnulos.

22 - ATESÌaDOS MEOICOS E ODONTOLOGICOS: SeÍão reconhsddos os alìeslados
médicos e/ou odontológicos fimados por prcfissionais habililadc junto ao sindicaio
EpÍesentativo dâ catêgoria, desde que mencÌonado o objelo do alendimenlo, e desde que
êste mantenha @nvênio côm ólgão offciâl compêtêntê da P€vldêncÌâ Sociâli sêráo
l@nhêddos tambóm, os atestãdos médi@s dos óEáos da saúde estadual ou municipal,
prevalecendo, semprê, a ordêm dê prioÍidade pÍêvista no pârágrãÍo 10 do ârt.75 do

23 - GARANTIA DE EMPREGO Do FUÌURO APOSENTADOT Fica assegurado aos
empÍesados em geial, sêjâm homerÌs ou mulhercs, em vias dê aposenladoÍiâ, nos prazos
mÍnimos lesais, de coníormidadê com o prêvisto nos têrmos do aÍt. 188 do Decrclo n.'r3.048/99j gaEntE de emprego, @mo seguê:

TEMPO DÉ ÍMBALHO NA MESMA
EMPRESA

ESTABILIDADE

' *ãtq+



PanásEÍo l. - Pam a @n6essáo das garanlias acima, o(ã) empresado(ã) dêvêÍá
âprêsênlar comprcEntê Íomêcido pêlo INSS, nos leÍmos do an.130 do DêcÍelo n."
3.048/99, no pÍazo máximô dê 30 diâÊ âpós a suâ êmissão, quê atsslê, rêspêctivâmênle,
os peíodosdê 2 anos, 1 ano ou 6 me*s reslanGs paÉ a implementãçáo do beneÍÍcio. A
confâgêm dã eslabilidadê iniciâ-se a paíir da aprcseÍÍação dos compÍovanies pelo
empegado, limilada ao lempo que raliãr paÉ âpôsênlâÊ3ê.

PerágEfo 2o - A concessão prcvisla nesia cláusula o@rÉÉ uma única vez, podêndo â
obíigãção ser subÊtitulda por uma indenizaçáo @rcspondeníe ãos saládos do periodo
não cumpÍido ou não implemêntâdo da gaíanlia, não s€ aplicsndo nas hipótes€s de
en@ramênto das alividades dâ êmprcsâ ê dÈpênsa por justa câusâ ou pedido de

PanásEío 3" - o emp€gado que deixar de aprsentâÍ o compÍovântê fomêcldo pêlo
INSS no prazo estipulado no parágÉfo 1o, ou de pleÍear a apo*ntadona na data em quê
adquiÍiÍ essa condiçáo, não taÉ jus à garanliã de emprego e/ou indeniaÉo
cofrêspondentes, previslas no pãíágËío âÍÌlìefior.

ffiEs'a

PârágrâÍo 4' - Na hipólese dê lêglÊlâção supêívêniênlìe que vier â âliê|ar âs condições
paê aposênladoÍia êm vigor, esta cláusula Ícará sem efeito.

PârágrâÍo único - Esláo excluÍdos da hiÉtese prevish no 'caput'desta cláusulâ, os
@Iataios. omiseg deserlorcs o racullalivos-

2rl - ESIABILIDADE DO EMPREGADO Eit IDADE DE PRESTAR O SERVIçO
MILITÂR: Fics asseguÉda elabilidadê prcviêórìâ âo êmpÉgâdo êm idâdê dê prêstar
seruiço miliiâr obdgatóÍio, inclusive Ìrc de Guem, a padjr do alistamento @mpubóno,
desde que realizâdo no pnmêiro smesire do ãno en que o empregadô complêtâr 18
anos, até 30 (t ntâ) dias após o támino do mesmo ou da dispensã de in@rpoÌaçao, o

25 - ESÌABILIDADE DA GESTANTE: Fioa assesuráda estabilidade provÌsóía à
gestante, desde a conÍmâção ds grâvidêz ató 75 (setenta e cinco) dias após o téÍmano
dâ licênçâ mâleÍnidade.

Pnágraro único -Nâ hipólese de dispensa sffi justa Éusa, ã emp€gada deverá
apresentar à empea ateslâdo médico comprobatório da gravidez anl€Íior ao ãvìso
pévio, denlro de 60 (*ssenlâ) diâs após a data do Ecebimento do aviso, sob pênã de
dêcâdência do direito o€visto nesla clát'st'la.

Ì
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26 - GARANT|a DE EMPREGo ou saLÁRto ao EMpREoaDo aFAsTÂDo poR
MOTIVO DE OOENçA: Ao êmp€gãdo afaslado por motivo dê doênçã, Íca conedida,
nas licençãs acima de 15 (quinze) dias, â parlir dâ âltâ prcvidenciáÍiâ, gârârÍiâ de
êmprêgo ou salánÌo por peíodo igual âo do aÍâsrâmèhto até o rimite máximo de 30 (tínia)

27 - DlÂ DO COMERCIARIO: Pêlo Dia do
ao empregado do comércio, que pertencer
umâ indênizacão coÍêsDondênlìê â I
remuneEqão mensal aufedda no mês de
coníoÍme prcporyão abaixo:

comerciáÍio - 30 de outubÍo - sêrá conedida
ao quadro dê tÉbalho da emprêsa nesse dia,
(um) o! 2 (dois) dias da sua Espectiva
outubro/o7, â sêr paga junlamente com esta,

a) âté 90 (novênta) dias dê contrato de lEbalho na empÍêsa, o empÍêgado náo taz jus

b) de 9í (novêda ê um) dias âté 180 (@nto e oilenla) dias dê contrâto de tEbalho
empêsâ, o emprêsâdo ÍâÉ Jus â I (um) dia;

c) acima de 181 {énto e oitenta e um) diâs de @ntraio dê trabalho na emp€sa,
empl€sâdo íaÍá jus a 2 (dois)dias.

PãrágEro lo - Fica íacultado às partes, de cômum a@do, @nveÍêr a indênlzâçãô êm
descanso, obedêcida â proporcionâlidâdê acima, durantê a vigência dá pÍesente

Pârágnfo ? - A indênização plêvlstâ no €pur desle aÍtigo fica saÉntida aos
Emprcgâdos êm sozo de fénas e às emp€gadas em qozo d€ llcênçâ mãternidade.

28 - coMpENsÀçÃo DE HoRÁRto DE TRABALHo: a mmpensacão dâ
diária de tËbalho, obedecidos os prêceilos legais, convenção oLt a@do
exislenies, Íca aulorizada, alendidâs â€ sesuinles Ìeshsl

a) maníesiação de vontade por èscÍilo, po. pan€ do emprêgâdo, assistido o menor pêto
seu repBentanie legal, em instÍumento individualou plúimo.

b) não êstârão sujeitas ã acésdmo salaíal as horas âcrêscidâê èm um ou odros dias,
deúe que obedecidas as disposições dos paÉgÉÍos 2ô e 30, do aÍt. 59 dâ CLT, êm vlgor.
As horas lrabâlhâdâs, êxcedênlês do hoÍirio pevisto no reíeÍìdo dispGilivo lesal, ÍcaÉo
sujeitas ao adicional pevislo nã cláusula 13, sobre o vâlor dâ hoÉ normali

c) as rêgras constântês dêstâ cláusllâ sêÍão aplicáveis, no caso dô menor, ao tEbaìho
em hoÉrio diumo, isto é, alé as 22h00min (vinte a duas) horaÊ, obedecido, porém, o
dlÊoosto no inciso Idoart.413 da CLI

MJ



dl cumpÍidos os disposíivos d*tâ cláusulâ, âs êntidadês slgnâtáÍâs dâ pÉsêniê
convênçáo sê obÍigam, quãndo solicitadas, a dar assistência sem ônus pala as pades,
inclusive em pe.dênciâs decoÍrêntês da aplic€ção do rêgime de compênsâção, sãlvo o da
publieção de edrlais, nos âcordG qus vênham â sêr cêlêbÍâdoã ênlÍê êmprcgâdos ê
emprcgâdoFs, integÉnlès dãs Éspectivas @tesorias, na cor*pondenle base leriloial.

29 - AVISO PRËV|O ESPECIAL: Aos êmp€gâdos com mâis de 45 (quarenÍã ê cinco)
anos de idadê e mâis de 05 (cìnco) anos de @nllato de lÉbalho na mesma empresa,
dispênsãdos sem justâ câusâ, o âviso pÉvio indenizado soÍá de 45 (quaÍêrÍa ê cinco)

ffise

Pa.ágÍâfo único - Em sê lrâlândo dê âviso prévio t€balhâdo, o êmprêgâdo cumpÍiÉ
(lintaldiâÊ, recebêndo indeniãçao em pecúnia pdG 15 (quinze)dias €stãntes.

32-NOVO EMPREGO - DISPENSA DO AVISO PRÉVIO:O emp@gado dìspensado sem
justa causà quê obliveÍ novo emprcgo antes ou duEnte o prazo do aviso próvio, ÍcaÍa

34 - lNlClO DAS rÉnnS: O inteio aas ÍêÍas, individuais ou ooletivas, nâo podeÉ
coincidr@m sábâdos. domingos. fedados ou dias já compensados

30 - VEDAçÃo DE ÀLÌERAçÃo GoNTRATUAL DURANTE o AVIso PRÊvIo:
DuÉnle o pnzo dê aviso pévio dádo por qualquer das parles, satuo o oaso de reveFáo
ao €lgo efetivo por êxêÍcenles dê cãlgo de ónÍançã, frcam vedadas alleraçõês nas
condições de tÉbalho, inclusive lÍânsíêÉncia de locãl dê lÍabslho, sob p€na dê rcscisão
imediatâ do contato. respondêndo ô êmprêgâdoÍ pero pâgâmento do Ìestante do aviso

3í - tNoENrzaçÃo PoR DISPENSA - Na hipólese de dispensa *m l'ustã €usa, o
empregado raÉ jus a uma indenizaÉo em peoúnia coÍrespondenlo a 1 (um) dia por ano
compleio dê sêrviço na êmpÍesa, sem pEjuÍzo do direito ao aviso prévio â quê fzêrjus.

desobrigado do sèu cumpÍimenlo, desd€ quê solicitê a dispensa ê comprovê o âlegado
com anlecedência de 48 (quârenla e oito) hoÉs, dispensâdâ, neía hipótêsê, â
.êmunêíacão do DeÍlodo náo tÉbalhado.

33- FoRNEGìMENTO DE UNIFORMES: Quando o uso de uniioÍmês, êquipamentos de
sêgulança, maÉcões especlais, for exigido pêlas empíesãs, flcam eslas obrigadas â
Íornecêlos gíâluitâmerne aos empEgados, satvo injuslifi@do extrav'o ou mau uso.

r l
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35 - corNctDÊNcta DAs FÉRtas coM ÉPoca oo casÂMENTo: Ficâ Íacutrado ao
êmpregado gozar fenas no pêdodo coincidênte com â dâla de seu casâmenio,
condicionâdâ a laculdade ã náo ooincidência @m o mês de pi@ dê vendas da empresa,
por eja eslabêlecldo, € comunicaÉo com 00 (sessênl,a) dias de antecedôncia.

36 -ASSISTÊNCIa JURiDICA: AempÉsa prcporõionã.á âssistência juÍdica integÉlao
empesado que íor indiciado em ìnquéÍilo criminal ou responder â açâo penal por ato
pÍâlicado no dêsempênho noÍmâl dâs suas tunçõ€s ê nâ deÍêsâ do palÍimônio dâ

37 - ÀBoNo oE FALTA À MÃE coMERctÁRta: A comêrciáriâ que deixar dê
comparêceÍ ao seryiço paÉ acompanhâmenio em consultas médi@s de sels til
menoes dê 14 (qualoze) anos, ou inválidos ou ìncapaes, no timìle de uma poÍ mês,
em casos dè intêmâçoês, dêvidamêntê comprovadãs nos têímos dâ cláusulâ 22, lê
suâs fallas abonadas até o linÌte máxiBo de 15 (quinze) dias, duÉnle os epectivc
peíodG dê vigència dã pesenle convençáo.

Parásrafo único - Caso mã€ ê paitrabalhêm na mêsma empÍêsa, eslê bêneflcio podeÉ
s€r concedido a um ou oulro, âltêmatvâmentê, â cdténo do emp€gâdor, ôbêdecldâÊ as
condìçóesestabelecidas no"€put'desta clâusulã-

38 - ABONO DE FALÍA AO COIUERCIARIO ESTUDANTE: O emprcgâdo êstudãnlê
quê deixar de @mpaÊcêí ao seÍvlço pâÍâ pfêslar êxâmês nnâis qle @incidam @m o
hoÉÍio dê lrabalho ou, no caso de veslibular, esie limihdo a um poÍ ano, teÉ suas fallas
ãbonãdas desde que, êm ãmbâs âs hipóteses, haja comunicâçáo péviâ às emprcsas
com aníecedência de 5 (clnco) dlâs ê com comprovação poslêrior.

39 - coNTRATo DE ExPERtÊNctar Fica vêdada a cetebÉcáo de contÍâlo dô
expedénciã quando o emp€3âdo ior €âdmitido pârâ ô exêrcicio dâ mesmã função na

40 - ÀDIANTAMENÍO DE SALARIO (VALE): P6 empFsas concedêÉo no dêcorrcr do
mès, um adiantamento dê sâládo ãos êmprcsadoq fêseãlvâda a hipÉ,|êsê do
íomêdmenio concomilante de "vãlscompE ou qualquer outrc por elas con@didos,
prêvalêcêndo, nessês câsos, apenas um deles.

4'l - FALECIIìr|ENTO DE SOORO OU SOGRA, GENRO OU NORA: No caso de
Íal*imento de sosrc ou sogÉ, genío ou norâ, o empíêgado podêrá deixaí de compaÍêcêr
ao seÍvÌço nosdiãs do falecimenlo ê do sêpuliâmênlo, sêm píêJuízo dosãÌÍio.
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42 - AUXILIO FUNERAL: Na ocoÍência dê íalecimenlo de emprcgado, as emprcsas
indenÈaÉo o beneÍciÍio com vâlor êquivalêntê â 40% {quarenlâ por cênto) do valoÍ do
salário noFnatlvo dê €mpEgados em geÍal, p€visto na cláusula 4, para auxiliãt nas
dêÊpêsâs com o tuneEl.

PaÉgEÍo únlco - As enp€sãs que tênham sêguro pân a cobenurâ dê dêspêsâs com
funêralem condições mais benéÍ@s, frÉm dispensãdasdâ concessão do pasamento do
beneficio ,revislo no 'câpul'dssla cláusula.

/Í3 - DOCUiIIENTOS - RECEBIMENTO PELA EMPRESA: A Cadeih de ÏEbalho ê
PÉvidência Social, bem como cenidÕês de nascimênlo, ds casamento € atêslados, seÍão
recebidos pela €mprêsa, @ntrajècjbo, em nome dô empÍêgâdo.

44 - DESPESAS PARA RESCISÃO CONTRÂTUAL: As smpÍêsas Ícâm obÍigadas
lomêcer rcfeiçáo ê lÍânspoÍle aos emprcgados que íorem chamãdc pãÍa homologaç
dâ lêsclsáo conlrãlualÍoE dâ cidâdê ondê p€stavãm seus seÍviços.

,I5 - CÁLÉNDÂRIO DE FUNCIONÀII'ENTO DO COMERCIO EM DATAS ESPECIAIS: O
íuÍcionamento do oomércio em dalias especiaìs, sua duÍaÉo e a compensação do hoÉrio
de lÉbâlho dos comerciá o€, obêdêcido o dbposlo no arto 59, pârágrafos 1o a 30, e
demais dlsposiçÕes pedinentes da CLT, desta @nvençãô e lesislaçáo Ínunicipâl
@rèspondente, l€speiladas as @nvençoes, os a@dos existenis nas loÉlidades e a
manirestaçáo dos slndicalos Íelacìonados no paÉgEfo 5ô dèsta cláusula, lìcam
aulorizados no sesuintê calendáno de datas especiais, aprovado pelas enlidad*
signaláÍias, obedêcido o pêíodo dê onze horas conseculivas paÍâ descanso:

a) semânâ do consumidor ou do frcguês

- segunda a sêxtajenardas 08:00 às 22:00
- sábado:das 08100às í8:00 hoEs;

b) dla das mãês, dia dc namoradG, diâ dos pâb ê diâ dâ3 cÍiânçâ8:

- antêvésperâ o véspera: das 08:00 às 22:00 hoÉs, salvo se Écan aos sábado
quandoohoÌáÍo sêÉ até às 18:00 hoÉs;

-peíododê 01 a 31 dê dezembÍoi das 08:00 às 22:00 hoÉs;
- exeções: nG sábados dos mêsês de dezembb/o7: das 08:00 às 18:00 hoÉsi
- o comércio não runcionará nos dlas 25 de dezêmbrc/o7 ê 10 de ianêiÍc'/o8-

Parághfo í' - Eíìtênde-se como semana do @nsumidor ou do fÌeguès uma semanâ dê
promoção de vendas do comércio, indepêndente da denominaç5o que se dê a nlvel local.

Parághfo 20 - Ficâ libeÍado o lrabalho no prineirc sábado êlbseqiiênle ao
€da mès, alé às l8:00hs, obêdscido o disposlo no ad. 59 e paÍásÍafos 1ô a
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disposilivos da CLI bêm como as disposìçóês corÍidas nêsls inslrumênto e na legislaçào
municioal coÍesoondente.

PafágEro 30 - Câso o 50 (quinto) dia úlil do môs rer€ia no pnmeiÍo sábado, êsle sêÍá
assim considerado paÉ os eÍeitos do parágrâfo ânteÌior.

PáÉsEfo único - A mulla prcvisia nesta 6láusuÌã não será oumulãliva oom as mul
pÍevislas nas cláusulâsdê 14s 15-

PaÉ$aÍo 4o - Fica prcibido o lrabalho de menores e mulher* gslantes nos dias
especilÌcados nêste calêndário, êxcelo sê os próprios inteÍessados se msnifeíaÍêm, por
êsclÍo, no sentido conlÉÍio, asslslido o menor pelo sêu rêpr€sêntantê legal.

46 - ULTA: Ficâ êstipulada mulla no valor.Íe R$ 30,00 (tnnla rcais), a paÍtir de 01 de
sêrembÍo de 2007, por êmpÉgâdo, pêlo dêscumpÍimênto dâs obÌigâçoês dê fâzêr
contidâs no pres€nte instrumento, a favor do prejudicado.

47 - ÂCORDOS COLETIVOS: Os sindicatos @nvenentes, objèlivando o apÍimoEmênlo
dâs elaçóes lÍâbâlhisiâs o a solução de pÍoblemas ênvolv€ndo seu8 rêprêsentados,
obrigam-se, semp€ que posslvê|, à negociação e à cêlêbÍâçáo cônjunta, sob pênâ dê
inêtÌcácia e invalidade, de lêímos dê comprcmisso, âjusl* de côndula ou acôdôs
@leïvos onvolvendo quãisquer empêas, associadas ou não, que integ€m a respecìiva

4a - coluuNlcAçÃo PRÉvlA: A enüdade sindical rcpreserÍanle da calegoria
proÍssional se obígâ, nâ hipcnese dê convocação de €mpÍesas êm Íszão dê denúncias
dê iÍÍêgulaÍidadës em íace dã legislação ou de d4dmpnmento desta Convenção, â
oomunicâr, previamenlê, a entidade sindÌoal rcprcsenlante da categoÍia econômica par
quê, no pÉzo dê 5 diâÊ, esta pÍeslê assislència ê acompanhê suas feprêsênlâdâs.

49 -HOMOLOGAçÀO - O ato de assistenoia na rescisâo conlratualseÍá sem ônus para o
tÉbalhador e êmprêgador, obedecidos o dia ê hora designados pêlo slndlcâto prctuslonal
paÍa a rcalizaAão do ato.

PaÉghfo único - Sê, por convoniênda do empr€gador, êsle desejar ser alêndido de
forma especial, em caÉler uÍsente, em dia ê hora dê süa p€fêénda, Ícará sujeito ao
pagamênlo de uma taxa ÉtÍibuüvâ â sêí íxâdâ dê comum âcordo ênÍe ô€ slndlcâtos
lepresênlalivos de ambas catesodas, destinada a despesas do setor de honolosação.

50 - cÂvtÂRAs tNTERstNDtcats DE coNctLtaÇÃo rRABALHtsra Do coirÉRcro
- clNTEcs: Q!âlquer demânda dê nâlurêzâ líâbalhislâ ênlre êmprêgados e
empregadorês das categonás prcfissional e sonômiG do comércio, integÉntes ou
conveniadãs com Càmaras Intersindicais de ConôiliaÉo TEbalhiÊla do Comérclo -
CINÍEcs, bem @mo âs normas dê cumpÍimento aqui ssiabelecidas, deveÍão ser a eslãs
submeridas, apenas quãndo instaladas no monicípio dê âlivâçáo do líabalhador
obedecidcos aÍtisos 625 a ô25H da cLT. -Yr

\+
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PârágrâÍo único - FiÉ instituÍdâ umâ lâxâ rêtÍibudvâ â ser âcodâda ênlre os sindÌcatos
inslituido€s dâs CâmaÍas, que seÍá paga pelás empr*as e d*linada ao rcssarcimento
das desp*ãs básicâs dêspendidas para mânulenÉo e desenvolvimenlìo das CINTECS.

51 - paRTtctpaçÃo Dos rRÀBALHÁDoRES Nos LllcRos ou RESULTADoS - As
empesás âbËngidâs poÍ esta Convenção coleliva deÌÍãbalho que, na medida de suas
possibilidades e cfléno dê adminislração, desejarem negociar com seus êmpr€gados a
paíicipação nos luôrG ou rcsuladoÊ, nâ loma pÉvisla na Lêi 10.1012000, dêvêÉo
valer+ dâ âsssssoÍia de suas Íesp€clivas entjdades sindicais, que constiluiÉo @misáo
intêrsindidl paÉ ofêrccêr ofiêntação e apoio na imptanlação do programa.

52 - PLANO DE RENDA GOMPLEMENÌAR: As entidades sindicais convenenles s
comprcmetem a divdgar e incênü'vâr junto às êmprêsâs e emprêgados inlìêgrãnlês de
sllâs rêspectivas catesoias, o Plãno Fe@me6io Renda Complementar, adminishado
pelã Fundâção Fecomercio de Pevidéncia Associaliva e gendo por repeseniantes de
empegados ê êmprêgâooros,

Pâ.ágrâfo únlco: O Plano a que se rcÍêÍê o câput dêsta cláusula deslina-se â
emprêgâdos e êmprêgadorcs, bem como a seus €speclivos fámilia€s, que pÉtendam
dispor de um Ìendimênto complemenlar à aposentadoía oficiar.

53 - FrXÂçÃo DE oUTRAS coNDlçoEs: Fica cnnvendonado quo, duranÌe â vigência
dâ presênle ConvenÉo, podedo ser negociãdas e fiEdãs outÌãs @ndi9óes de naturea
e@nômicâ e/oü socìâis nêla não pÍevistas, sendo indìspensável, pala tarÍo, a assistência
das repÉsentaçõ4 sindicâls dê ambâs câiêgoíias-

54 - pRoRRocaçÃo, REvtsÃo, DENúNcn, ou REvocaçÃo roraL ou
PARGIAL: Nos 6sos de prcÍogâção, rcvlsão, dênúncia, otl rêvogâção lìotâl ou paícial
dêstâ convenção, seiáo obsryadãs as disposições cônstânlês do arl. ô15 da
consolidâção dâs Leis doÌÉbdho

55 - DATÂ-BASE: As @tesonâs convêneÍtês
como dala'bas dâ câtêgoÍiã prcfissÌonal rclãtivâ

êlegem o dia 10 de setembío de 2007
à p€sêntê negoclâção.

t f
N+u\{
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56 - VIGÊNG|A: A DÍesente Convencão
1ô de selembrc de 2007 até 31 dê âgosio

de dezembro dê 2007.

Motla

0.355.2í 8-24

MaÍc

1eré vÌgència de '12 mêsês, conlâdos â paÍir dê
de2008-

roshí

53

Galdìn

.16

al !

)oAB/SP - 57.4U
CPF/MF n.ò 31 3. 82A.00&00

'ilíon fanaka

2.319-12

,19&20
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DíáS Ue Andrad
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