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SINDICATO DOS EMPRREGADOS NO COMÉRCIO DE RIO CLARO - SP
SINDICATO DO COMÉRCO VAREJISTA  E LOJISTA DE RIO CLARO – SP

TERMO DE ADITAMENTO

1 - REAJUSTAMENTO - Os salários fixos ou parte fixa dos salários mistos da 
categoria representada pelos sindicatos profissionais convenentes serão reajustados a 
partir de 01de Setembro de 2014, data base da categoria profissional, mediante 
aplicação do percentual de 8% (oito por cento), incidente sobre os salários já reajustados 
em 1° de setembro de 2013. 

Parágrafo único – 
Eventual diferença salarial do mês de setembro, previsto nesta cláusula e nas de número 
2, 4. 5, 6 e 7 poderão ser pagas  em razão da data de assinatura desta convenção ter sido 
efetivada posteriormente à data base, deverá ser paga em única parcela junto com a folha 
de pagamento do mês de outubro de 2014. 

2- REAJUSTAMENTO DOS EMPREGADOS ADMITIDOS ENTRE O1 DE 
OUTUBRO/13 ATÉ 30 DE SETEMBRO/14: O reajuste salarial será proporcional 
e incidirá sobre o salários de admissão, conforme tabela abaixo: 

Admitidos no período de:                           Multiplicar o salário de admissão por:

Até                    15.10.13                           1,0800

De 16.10.13 a 15.11.13                               1,0731

De 16.11.13 a 15.12.13                               1,0662

De 16.12.13 a 15.01.14                               1,0594

De 16.01.14 a 15.02.14                               1,0526

De 16.02.14 a 15.03.14                               1,0459

De 16.03.14 a 15.04.14                               1,0392

De 16.04.14 a 15.05.14                               1,0326

De 16.05.14 a 15.06.14                               1,0260

De 16.06.14 a 15.07.14                               1,0194

De 16.07.14 a 15.08.14                               1,0129

De 16.08.14 a 15.09.14:                              1,0064

A partir de 16.09.14:                                   1,0000
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3 – COMPENSAÇÃO: Nos reajustamentos previstos nas cláusulas 2 e 3 serão 
compensados, automaticamente, todos os aumentos, antecipações e abonos, 
espontâneos e compulsórios, concedidos pela empresa no período compreendido entre 
01/09/2013 a 31/08/2014, 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 01/09/13, desde que cumprida integralmente a jornada legal de trabalho: 

I - Empresas em geral: 
a) Comerciário....................................................................................................   R$ 1.081,00 
b) operador de caixa .........................................................................................    R$ 1.164,00 
e) garantia do comissionista ............................................................................    R$ 1.277,00 
II - Feirantes e ambulantes: 
Comerciário........................................................................................................   R$ 1.081,00

5 - REGIME ESPECIAL DE PISO SALARIAL – REPIS - Objetivando dar 
tratamento diferenciado e favorecido às empresas de pequeno porte (EPP's) e 
microempresas (ME's), fica instituído o Regime Especial de Piso Salarial – REPIS, que 
se regerá pelas normas a seguir estabelecidas: 

5.1. Considera-se para os efeitos desta cláusula, a pessoa jurídica que aufira receita bruta 
anual, nos seguintes limites: Empresa de Pequeno Porte (EPP) aquela com faturamento 
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) e Microempresa (ME) aquela com 
faturamento igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). 

5.2. Para adesão ao REPIS, as empresas enquadradas na forma do caput e parágrafo 1º 
desta cláusula deverão requerer a expedição de CERTIFICADO DE ADESÃO AO 
REPIS através do encaminhamento de formulário à sua entidade patronal 
representativa, cujo modelo será fornecido por esta, devendo estar assinado por sócio 
da empresa e também pelo contabilista responsável e conter as seguintes informações: 

a) razão social; CNPJ; Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE; Capital 
Social registrado na JUCESP; Código Nacional de Atividades Econômicas – CNAE; 
endereço completo; identificação do sócio da empresa e do contabilista responsável; 

b) declaração de que a receita auferida no ano-calendário vigente ou proporcional ao 
mês da declaração permite enquadrar a empresa como MICROEMPRESA (ME) ou 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), no Regime Especial de Piso Salarial – 
REPIS/2014-2015; 
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c) compromisso e comprovação do cumprimento integral da presente Convenção 
Coletiva de Trabalho; 

d)- Constatado o cumprimento dos pré requisitos pelas entidades sindicais profissional 
e patronal, deverão em conjunto, fornecer às empresas solicitantes, o CERTIFICADO 
DE ADESÃO AO REPIS, no prazo máximo de até 7 (sete) dias úteis, contados a partir 
da data de recebimento da solicitação pelo sindicato patronal, devidamente 
acompanhada da documentação exigida. Em se constatando qualquer irregularidade, a 
empresa deverá ser comunicada para que regularize sua situação, também no prazo 
máximo de 7 (sete) dias úteis. 

5.3. A falsidade de declaração, uma vez constatada, ocasionará o desenquadramento da 
empresa do REPIS, sendo imputada à empresa requerente o pagamento de diferenças 
salariais existentes. 

5.4. Atendidos todos os requisitos, as empresas receberão da entidade sindical patronal 
correspondente, sem qualquer ônus e com validade coincidente com a da presente 
Convenção, certificado de enquadramento no regime especial de piso salarial – 
CERTIFICADO DE ADESÃO AO REPIS, que lhes facultará, a partir de 01/09/2014 
até 31/08/2015, a prática de pisos salariais previstos na clausula 7 e seus itens. 

5.5. As empresas que protocolarem o formulário a que se refere o item 7.2 desta cláusula 
poderão praticar os valores do REPIS/2014-2015 a partir da data do protocolo, ficando 
sujeitas ao deferimento do pleito. Em caso de indeferimento, deverão adotar os valores 
previstos na cláusula 5 item 5-I, com aplicação retroativa a 01 de setembro de 2014. 

5.6. O prazo para adesão ao REPIS, com efeitos retroativos à data base, poderá ser 
efetuado até 90 dias da assinatura desta Convenção. 

5.7. Em atos homologatórios de rescisão de contrato de trabalho e comprovação 
perante a Justiça Federal do Trabalho do direito ao pagamento dos pisos salariais 
previstos nesta cláusula, a prova do empregador se fará através da apresentação do 
CERTIFICADO DE ADESÃO AO REPIS/2014-2015 a que se refere ao item 5.4 
desta Cláusula. 

5.8. As homologações, eventuais diferenças no pagamento das verbas rescisórias, em 
decorrência da aplicação indevida do REPIS, quando apuradas, serão consignadas 
como ressalvas no TERMO. 

5.9. A entidade patronal encaminhará, mensalmente, ao sindicato da categoria 
profissional, para fins estatísticos e de verificação em atos homologatórios, relação das 
empresas que receberam o CERTIFICADO DO REPIS/2014-2015. 
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5.10. As empresas que se utilizarem dos benefícios salariais em virtude do REPIS, ficam 
obrigadas a apresentar a sua adesão ao Regime no ato da homologação, de todo o 
período trabalhado pelo empregado, sob pena de ineficácia do benefício, gerando o 
pagamento das diferenças salariais. 

I - Empresas em Geral: 
Empresas de Pequeno Porte (EPP), Microempresas (ME), Micro Empresário 
Individual (MEI) 

a) piso salarial de ingresso do comerciário.........................................................    R$ 929,00 

b) comerciário..................................................................................................      R$ 1.035,00 

c) operador de caixa............................................................................................   R$ 1.111,00 

d) garantia do comissionista...............................................................................  R$ 1.215,00 

II – Feirantes e Ambulantes: 

a) piso salarial de ingresso do comerciário.......................................................      R$ 929,00 

b) comerciário...............................................................................................        R$ 1.035,00 

Parágrafo 6º - O piso salarial de ingresso será devido aos novos contratados, quando de 
seu primeiro emprego, independente da categoria, pelo prazo de 08 (oito) meses a partir 
da contratação, findo o qual esses empregados passarão a se enquadrar nas funções de 
nível salariais superiores previstas nos incisos I e II e respectivas alíneas, a critério da 
empresa. 

Parágrafo 7º- Quando houver correção do valor do salário mínimo e do piso regional 
salarial do estado de São Paulo, os valores dos pisos previstos por esta Convenção que 
ficarem abaixo desses valores serão automaticamente corrigidos e equiparados aos 
mesmos. 

Parágrafo 8º - As empresas que protocolarem o formulário a que se refere o parágrafo 
2º desta cláusula, poderão praticar os valores do REPIS/2014-2015 a partir da data do 
protocolo, ficando sujeitas ao deferimento do pleito. Em caso de indeferimento, 
deverão adotar os valores previstos na cláusula 04, com aplicação retroativa a 01 de 
setembro de 2013. 
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Parágrafo 9º - Em atos homologatórios de rescisão de contrato de trabalho e 
comprovação perante a Justiça Federal do Trabalho do direito ao pagamento dos pisos 
salariais previstos nesta cláusula, a prova do empregador se fará através da apresentação 
do CERTIFICADO DE ADESÃO AO REPIS/2013-2014 a que se refere a cláusula 5ª.
 
Parágrafo 10 - Nas homologações, eventuais diferenças no pagamento das verbas 
rescisórias, em decorrência da aplicação indevida do REPIS, quando apuradas, serão 
consignadas como ressalvas no TERMO. 

8 – INDENIZAÇÃO DE QUEBRA DE CAIXA: O empregado que exercer a 
função de operador de caixa nas empresas em geral terá direito à indenização por 
“quebra-de-caixa” mensal, no valor de R$ 70,00 (Setenta reais), a partir de 01 de 
setembro de 2014.

9 – CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS: As empresas se 
obrigam a descontar em folha de pagamento e recolher de seus empregados, integrantes 
da categoria, a título de contribuição assistencial, o percentual de até 7% (sete por cento) 
de sua respectiva remuneração do mês de outubro/2014, limitado cada desconto ao 
valor de R$ 92,00 (noventa e dois reais), aprovado nas assembleias das entidades 
profissionais que autorizaram a celebração da presente norma coletiva. 
Parágrafo 1º - O sindicato da categoria profissional deverá comunicar às empresas qual 
o percentual adotado, para que se possa proceder ao respectivo desconto, que somente 
será efetuado após comunicação de seu valor, sem acréscimos de qualquer natureza. 

Parágrafo 2º - A contribuição de que trata esta cláusula será descontada, de uma só vez, 
por ocasião do pagamento do salário de outubro de 2014, e recolhida ao sindicato 
profissional até o dia 10 de novembro de 2014, 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 3º - A contribuição assistencial não poderá ser recolhida diretamente nos 
caixas dos sindicatos, sob pena de arcar a empresa com a penalidade prevista na cláusula 
42 do TRCT 2013-2015. 

Parágrafo 4º - Do modelo padrão da guia de recolhimento referida no parágrafo 2º, 
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. 
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Parágrafo 5º - 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 6º - Dos empregados admitidos após o mês de setembro/2014, 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 7º - O recolhimento da contribuição assistencial efetuado fora do prazo 
mencionado no parágrafo 2º será acrescido de multa de 10% (dez por cento) nos trinta 
primeiros dias. 

Parágrafo 8º - Ocorrendo atraso superior a 30 (trinta) 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 9º - O desconto previsto nesta cláusula fica condicionado à não-oposição do 
empregado, integrante da categoria. A oposição, se for vontade do empregado, será 
manifestada por escrito, com entrega pelo próprio empregado junto ao respectivo 
sindicato profissional, que fornecerá protocolo de recebimento, em até 10(dez) dias 
após a assinatura da presente norma coletiva. Cabe ao sindicato profissional, notificar 
também por escrito, a empresa, no prazo máximo de 10 (dez) dias a partir da data de 
recebimento da oposição, para que não seja procedido o desconto, sob pena do 
sindicato profissional ser responsabilizado pelo valor descontado, além dos 
correspondentes acréscimos legais. 

Parágrafo 10 - As empresas, quando notificadas, deverão apresentar no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias, as guias de recolhimento das contribuições assistenciais 
devidamente autenticadas pela agência bancária. 

10 – CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA DOS EMPREGADOS: Não se 
aplica na vigência desta convenção. 11 – CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 
PATRONAL: Os integrantes das categorias econômicas, sejam associados ou não, 
deverão recolher a contribuição assistencial, nos valores máximos, de conformidade 
com a seguinte tabela, aprovada em assembleia Geral da categoria , CONFORME 
PORTE DA EMPRESA .
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Microempresas - ME R$ 220,00.
Empresas de pequeno porte – EPP R$ 400,00.
Demais empresas R$ 950,00.
Integrantes da categoria de feirantes e ambulantes inscritos somente na prefeitura R$  
110,00.
OBS: MICROEMPRESAS: EMPRESAS COM FATURAMENTO ANUAL DE 
ATÉ R$ 360.000,00 (TREZENTO E SESSENTA MIL REAIS). 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: EMPRESAS COM FATURAMENTO 
ANUAL SUPERIOR A R$ 360.000,00 (TREZENTOS E SESSENTA MIL 
REAIS)E IGUAL OU INFERIOR A R$ 3.600.000,00 (TRES MILHÕES E 
SEICENTOS MIL REAIS).

Parágrafo 1º - O recolhimento deverá ser efetuado, exclusivamente, através de boleto 
fornecido à empresa pela entidade sindical patronal correspondente, no qual constará a 
data do vencimento. 

Parágrafo 2º - Dos valores recolhidos nos termos desta cláusula, 20% (vinte por cento) 
será atribuído à Federação do Comércio do Estado de São Paulo. 

Parágrafo 3º - Nos municípios não abrangidos por sindicatos representativos das 
categorias econômicas, a contribuição será integralmente recolhida a favor da 
Federação do Comércio do Estado de São Paulo. 

Parágrafo 4º - A contribuição de que trata esta cláusula, deverá ser paga até o dia 
28/11/2014. Após o vencimento e até 30 dias, 2% de multa e 1% de juros por mês 
subsequente de atraso, mais 1% de multa e 1% de juros.

Parágrafo 5º - Nos municípios onde existam empresas que possuam uma ou mais 
filiais, será devida uma única contribuição por empresa, que englobará a matriz e todas 
as filiais existentes naquele município.

12- JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, 
CONTROLE, FALTAS, DURAÇÃO E HORÁRIO - CALENDÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO EM DATAS NORMAIS E 
ESPECIAIS: ABRANGÊNCIA: A presente Convenção Coletiva de Trabalho 
abrangerá as categorias do comércio em Geral, para regulamentar o horário de trabalho 
dos empregados, bem como estipulação de calendário de datas especiais, com as 
cláusulas e condições aqui estabelecidas, vigorando sempre a condição mais favorável 
vigente á época, com abrangência territorial em Rio Claro/SP, Santa Gertrudes/SP, 
Corumbataí/SP, Itirapina/SP e Ipeúna/SP: O funcionamento do comércio em datas 
normais e especiais, sua duração e a compensação do horário de trabalho dos 
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empregados no comércio varejista, obedecido o disposto no artigo 59, parágrafos 1º ao 
3º, 413, “I”, e demais disposições da CLT,e da Lei 10.101/2000 Convenção Coletiva de 
Trabalho e legislação municipal vigente nas cidades constantes da base territorial dos 
signatários, fica autorizado mediante o seguinte calendário de datas especiais, aprovado 
pelas entidades signatárias, obedecido o período de onze horas consecutivas para 
descanso de que trata o artigo 66 da CLT, ressalvando-se, porém, o § 2º do art. 59 da 
CLT, que será regido pela Cláusula 15 desta CCT. 

a) Horário de Trabalho na Atividade e Funcionamento do Comércio em geral será de 
Segunda a Sexta- Feira será das 08:00 as 18:00 e aos Sábados das 08:00 às 15:00 horas, 
sendo que o 1º sábado após o 5º dia útil de cada mês o horário será das 09h00 às 18h.

a.1) – Nos segmentos de materiais de construção, o horário será das 07:00 ás 18:00, 
observando sempre a jornada máxima de 44 horas semanais. 

b) Dia das Crianças 2014: Véspera -O horário de funcionamento e horário de trabalho 
na atividade será das 09:00 às 22:00, exceto quando cair aos sábados, que será das 08:00 
ás 18:00 h.

c) Semana do Consumidor ou do Freguês: Duas semanas no ano a serem programadas 
em conjunto pelos signatários, na qual o horário de funcionamento e trabalho no 
comércio será das 09h00 às 22h00 de segunda à sexta e aos sábados das 08h00 às 
18h00min. 

d) Dezembro de 2014 - Festas Natalinas:
Do dia 08 a 23 de dezembro de 2014, de segunda a sexta-feira, o horário de 
funcionamento e o trabalho na atividade será das 09:00 às 22:00 horas.
Sábados dias 06 , 13 e 20: O horário será das 09:00 às 18:00 horas.
Domingos dos dias 07 e 21 que será das 10:00 às 16:00 horas. 
Domingo dia 14 – Fechado.
Dia 24/12/2013, véspera de Natal, o horário será das 09:00 às 18:00.
Dia 31/12/2013, véspera de Ano Novo, o horário será facultativo das 09:00 às 15:00. 

d.1) Trabalho aos domingos: As empresas que optarem pela abertura nos domingos dia 
07/12/2014 e 21/2014, deverão conceder obrigatoriamente uma folga compensatória 
de um dia para cada domingo trabalhado, dentro de um período de 45(quarenta e cinco 
dias), sob pena de remunerá-los em dobro, pagamento do DSR do domingo trabalhado 
e vale transporte, obedecidos os demais dispositivos previstos em Lei. 

d.2) Pós Festas Natalina e Ano Novo: Nos dias 26/12/2014 e 02/01/2015 o horário de 
trabalho será das 12:00 às 18:00h. 
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e) Carnaval: Terça de carnaval - as empresas não poderão exigir o trabalho de seus 
empregados neste dia, sendo que na segunda e na quarta-feira de cinzas), o horário de 
trabalho na atividade será das 12h00 às 18h00. 

f) Dia das Mães e Dia dos Pais: Antevéspera das 08:00 às 22:00 e véspera das 09:00 às 
18:00.

g) Dia dos Namorados: Véspera com horário das 08:00 ás 22:00 h. 

h) Domingos e Feriados: Fica proibido a utilização da mão de obra remunerada do 
comércio e o trabalho na atividade, aos domingos e feriados, sejam nacionais, estaduais, 
municipais, civis ou religiosos. As exceções estarão sujeitas às negociações prévias entre 
as partes signatárias da presente convenção ou acordos coletivos de trabalho, sendo 
apenas permitido o trabalho nos domingos e feriados expressamente previstos nas 
alíneas “d” e “i” da presente cláusula, cujas regras a serem seguidas estão detalhadas na 
alínea “d.1” e “i.1” da presente cláusula. 

h.1) FERIADOS AUTORIZADOS: 
PROCLAMAÇÃO DA REPUBLICA– 15/11 /2014 - Sábado

h.2) Para os trabalhos no calendário de datas especiais especificados nesta convenção, 
será obrigatório o protocolo de pedido de adesão a ser feito pela empresa interessada ao 
Sindicato Patronal em que se compromete a obedecer as disposições estabelecidas nesta 
convenção, cujo modelo a Entidade patronal colocará a disposição dos interessados. 
OBS: A efetivação da emissão e permissão dos trabalhos nas datas especiais estará 
condicionada ao cumprimento integral da presente convenção coletiva de trabalho. 

h.3) -Para o trabalho nestes dias a empresa fica obrigada a manter e apresentar o 
atestado em caso de fiscalização do trabalho ou notificação dos sindicatos, sendo que a 
não apresentação pressupõe a proibição de funcionamento e trabalho em feriados, 
punida com a multa convencionada na presente norma.

h.4) A jornada a ser cumprida no feriado será das 09:00 às 15:00, sendo qualquer labor 
fora deste horário, considerado como trabalho extraordinário, remunerado com 
adicional de 100%, vedado a sua compensação; 

h.5) - Pagamento em dobro do feriado trabalhado; 

h.6) – Concessão de folga compensatória em dia a ser estabelecido de comum acordo 
entre empresa e empregado, a ser gozada no período máximo de até 45 dias ao do 
feriado trabalhado; 
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h.7) feriado, a folga compensatória deverá corresponder a um dia completo de 
descanso. 

h.8) Pagamento em folha a título de bonificação de alimentação, no valor de R$ 38,00. 

h.9) – Fornecimento do vale-transporte para ida e retorno do trabalho gratuito; para 
quem já faz uso do benefício. 

Parágrafo Único – MULTA - Em caso de descumprimento de quaisquer dos 
dispositivos da presente cláusula, a empresa ficará sujeita a multa de 01 (um) piso da 
categoria, a ser paga diretamente a cada empregado prejudicado. 

13 JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, 
FALTAS, HORÁRIO e CALENDÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS 
ESTABELECIMENOTS COMERCIAIS NO INTERIOR DE SHOPPING 
CENTER. 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) dos 
empregados no comércio aos estabelecimentos comerciais instalados em Shopping 
Center, com abrangência territorial em Rio Claro/SP, Santa Gertrudes/SP, Ipeúna/SP , 
Itirapina/SP e Corumbataí/SP que deverão obedecer os seguintes horários de 
funcionamento: 
SHOPPING CENTER: Segunda à Sábado das 10:00 às 22:00, sendo os domingos e 
feriados das 13:00 ás 19:00 h. 

Parágrafo 1º - Datas especiais – SHOPPING CENTER: 

a) Dezembro de 2014 - Festas Natalinas e Carnaval: 
Dias 01, 02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13, o horário de funcionamento e o trabalho na 
atividade será das 10:00 às 22:00 horas;
Dia 07- (domingo) das 13:00 as 19:00; 
Dias 14 e 21 – (Domingos) Das 10:00 ás 20:00 h, 
Dias 15, 16,17,18,19,20, 22 e 23, das 10:00 às 23:00 h;
Dia 24 (véspera) das 10:00 as 18:00; 
Dia 25 fechado; 
Dia 26 das 12:00 às 22:00;   
Dia 27 das 10:00 às 22:00; 
Dia  28 (domingo) das 10:00 às 20:00;
Dias 29 e 30 das 10:00 às 22:00
Dia 31/12/2014 – das 10:00 as 18:00 
Dia 01/01/15 - fechado; 
Dia 02/01/2015 das 12:00 às 22:00. 
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b) Carnaval: 
Sábado: Das 10:00 às 22:00h 
Domingo: Das 13:00 às 19:00h 
Segunda-Feira - Das 10:00 às 22:00h 
Terça-Feira – Das 13:00 às 19:00h 
Quarta de cinzas- Das 12:00 às 22:00h 

Parágrafo 2º - TRABALHO EM FERIADOS: Nos termos da Lei 605/49 e de seu 
Decreto Regulamentador n.º 27.048/49, e artigo 6º-A da Lei 10.101/00, bem como 
legislação municipal aplicável, fica autorizado e facultado o trabalho na atividade em 
feriados, dos estabelecimentos comerciais instalados em Shopping Center, com exceção 
dos feriados de 25 de dezembro (Natal), 1º de janeiro (Confraternização Universal) 
Sexta-Feira Santa e 1º de Maio (Dia do Trabalho) nos quais serão proibidas a utilização 
da mão de obra remunerada, devendo para liberdade de funcionamento e trabalho em 
feriados, serem atendidas todas as condições estabelecidas na presente convenção 
coletiva de trabalho: 

a) A empresa fica obrigada a manter e apresentar o atestado em caso de fiscalização do 
trabalho ou notificação dos sindicatos, sendo que a não apresentação pressupõe a 
proibição de funcionamento e trabalho em feriados, punida com a multa convencionada 
na presente norma; 

b) É garantido ao empregado, além dos feriados em que não se utilizará mão de obra 
remunerada (Natal, Ano Novo e Dia do Trabalho), escolher em comum acordo com o 
empregador, mais dois feriados no decorrer da vigência da presente convenção coletiva 
de trabalho em que não trabalhará; 

c) O trabalho em feriado é facultativo, motivo pelo qual em caso de recusa do 
empregado em trabalhar em feriado não constituirá em infração contratual e nem 
poderá justificar qualquer sanção ao mesmo, nem tão pouco qualquer desconto em sua 
remuneração; 

d) Quando o feriado a ser trabalhado recair em domingo, serão aplicadas e observadas 
as normas atinentes ao trabalho em feriados ora estabelecidas; 

e) Fica proibido o trabalho dos menores e das mulheres gestantes no feriado; salvo 
solicitação por escrito.

f) Quando existir na empresa membros da mesma família (pai, mãe, filho, irmão e 
cônjuge), faculta-se aos mesmos a escolha da folga compensatória do trabalho do 
feriado na mesma data, o que deverá ser solicitado pelo empregado junto à empresa; 
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g) Ficam as empresas, a partir da vigência da presente norma, obrigadas a manter 
controle de jornada independentemente do número de empregados; 

h) Concessão dos seguintes benefícios ao empregado para cada feriado trabalhado: 

h.1) - Pagamento em dobro do feriado trabalhado; 

h.2) – Concessão de folga compensatória em dia a ser estabelecido de comum acordo 
entre empresa e empregado, a ser gozada no período máximo de até 45 dias ao do 
feriado trabalhado; 

h.3) – Independentemente da jornada cumprida pelo empregado no feriado, a folga 
compensatória deverá corresponder a um dia completo de descanso, além de todas as 
vantagens e/ou benefícios convencionados neste instrumento; 

h.4) – Pagamento em folha, a título de bonificação de alimentação, no valor de R$ 38,00. 

h.5) – Horas extras prestadas no feriado, considerada como tal qualquer horário 
trabalhado fora da jornada permitida as quais serão remuneradas com adicional de 
100%, vedada a sua compensação a qualquer titulo; 

h.6) – Fornecimento do vale-transporte para ida e retorno do trabalho gratuito, para 
quem já faz uso do beneficio. 

Parágrafo 3º- PARA O SHOPPING CENTER: TRABALHO EM 
DOMINGOS: Fica liberado o funcionamento e trabalho aos domingos, mediante as 
condições a seguir: 

a) A jornada a ser cumprida aos domingos será das 13:00 as 19:00, sendo qualquer labor 
fora deste horário, considerado como trabalho extraordinário, remunerado com 
adicional de 100%, vedado a sua compensação a qualquer titulo; 

b) Trabalho aos domingos, em escala 01 x 01. 

c) Folga compensatória para o domingo trabalhado, a ser gozada na mesma semana do 
trabalho do domingo, correspondente a um dia inteiro de folga, sob pena do pagamento 
do domingo em dobro, vedado sua compensação a qualquer titulo; 

Parágrafo 4º) Para os trabalhos no calendário de datas especiais especificados nesta 
convenção, será obrigatório o protocolo de pedido de adesão a ser feito pela empresa 
interessada ao Sindicato Patronal em que se compromete a obedecer as disposições 
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estabelecidas nesta convenção, cujo modelo a Entidade patronal colocará a disposição 
dos interessados. OBS: A efetivação da emissão e permissão dos trabalhos nas datas 
especiais estará condicionada ao cumprimento integral da presente convenção coletiva 
de trabalho. 

Parágrafo 5° - MULTA 
Em caso de descumprimento de quaisquer dos dispositivos da presente cláusula, a 
empresa ficará sujeita a multa de 1 piso da categoria, a ser revertida em favor do 
empregado prejudicado.

14- RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais clausulas constantes da 
Convenção Coletiva de Trabalho objeto do presente Termo de Aditamento.

Rio Claro, 05 de outubro de 2014.  

 

 


