
CONVEN<;AOCOLETIVA DE TRABALHO 2011/2012
{FERIADOS}

Ch~usulaPrimeira: '. VIGENCIAEDATA-BASE ,"
As partes fixam a vigencia da presente Convenc;ao Coletiva de Trabalho no periodo de 01 de
marc;o de 2011 a 29 de fevereiro de 2012 e a data.,.base da categoria em 1° de marc;o.

Clausula Segunda: ABRANGENCIA
A presente Convenc;ao Coletiva de Trabalho abrangera a categoria lojista do comercio do
municipio de Niteroi, com abrangencia territorial em NiteroijRJ. .

Clausula Terceira: FINALIDADE
Os sindicatos acordantes celebram· 'a "presenteCOrivenc;ao Coletiva de Trabalho, de
conformidade com 0 art. 611 da CLT, e do art. 2° da Lei 11.603 de 05/12/2007, tendo por
objeto estipular as relac;6es entre empregado e empregadores, durante a jornada de
trabalho facultativa dos empregados do comercio lojista de Niteroi, nos dias de feriados que
menciona.

Clausula Quarta: TRABALHO EM DIAS DE FERIADOS
Nos termos da Clausula Vigesima Quinta (FERIADOS) da Convenc;ao Coletiva de Trabalho do
ana de 2010, firmada pelos sindicatos, patronal e profissional, os empregados do comercio
lojista de Niteroi, poderao - facultativamente -' exercer atividade laboral em seu horario
habitual, nos dias de feriado do ana de 2011, relacionados a seguir:

21 de abril; 22 de abril; 23 de abril; 01 de maio; 23 de junho; 24 de junho; 07 de
setembro; 12 de outubro; 02 de novembro; 15 de novembro; 20 de novembro e 22 de
novembro.

Paragrafo Primeiro: A jornada de trabalho dos empregados nos dias 24 e 31 de
dezembro sera encerrada no maximo ate as 18:00 horas;

Paragrafo Segundo: De conformidade com a Clausula Vigesima Sexta da CCT fica
vedado 0 trabalho dos comerciarios abrangidos pela presente Convenc;ao Coletiva de
Trabalho, nos seguintes dias: domingo de carnaval; segunda-feira de carnaval; ten;a-feira
de carnaval; quarta-feira de cinzas ate as 12:00 horas; 25 de dezembro (Natal); 01 de
janeiro de 2012 e 0 dia do comerciario, ficando garantido para todos os efeitos legais 0 seu
salario e 0 repouso semanal remunerado.

Clausula Quinta: FOLGA
() empregado que trabalhar nos dias referidos na Clausula Quarta tera a folga
correspondente aqueles dias trabalhados ate 01 (um) mes apos.

Paragrafo Primeiro: E facultado a empresa antecipar a folga do empregado que ira
trabalhar em dia de feriado, em ate 01 (um) mes;

Paragrafo Segundo: Nao sendo concedida a respectiva folga pelo dia de feriado
trabalhado, a empresa fara 0 pagamento desse dia trabalhado em dobro, no prazo maximo
de 30 (trinta) dias;

Paragrafo Terceiro: Os empregados que percebem exclusivamente a base de
comissao ou salario misto, para 0 caso previsto no Paragrafo Segundo desta Clausula, terao
a apurac;ao do que se refere a parte variavel das horas trabalhadas em dias de feriado,
calculadas da seguinte forma: salario misto ou comiss6es do mes anterior + repouso,
dividido por 200 (duzentos), cujo resultado equivalera ao valor da hora normal. Sobre 0

resultado incidira 0 adicional de 100% (cem por cento).



Clausula Sexta: AJUDA ALIMENTAC;AO
Para qualquer trabalho realizado nos dias de feriado, recebera 0 empregado da empresa,
uma ajuda de alimenta<;ao em especie, no valor de R$ 12,50 (doze reais e cinquenta
centavos), descontando-se de 'cada empregado 0 valor de R$ 0,50 (cinquenta centavos), a
titulo de participa<;ao financeira sobre 0 custo dessa alimenta<;ao.

Paragrafo Primeiro: A obriga<;ao constante do "caput" desta Clausula podera ser
substituida por "Vale Refei<;ao" de empresasespecializadas' vinculadas ao PAT (Programa de
Alimenta<;ao do Trabalhador), nas empresas que ja praticam usual mente 0 beneficio;

Paragrafo Segundo: 0 beneficio estabelecido nesta C1ausula devera ser quitado sob
listagem, contendo a assinatura dos empregados e indicando a forma pela qual foi
concedido.

Clausula Setima: AJUDA TRANSPORTE
Os empregados que trabalharem nos feriados farao jus ao vale transporte, ida e volta.

Clausula Oitava: TRABALHO EM DIAS DE FERIADOS NAO ESPECIFICADOS
NESTA CCT

Sera igualmente permitido a trabalho em eventuais feriados nao constantes da C1ausula
Quarta, que venham a ser instituidos apos a assinatura desta Conven<;ao Coletiva de
Trabalho, obedecidas integralmente todas as Clausulas e Paragrafos constantes deste
Instrumento.

Clausula Nona: TERMOS DE ADESAO
As empresas que desejarem funcionar mediante aceita<;ao facultativa dos empregados nos
dias de feriado constantes da Clausula Quarta desta Conven<;ao Coletiva de Trabalho
deverao providenciar junto aos sindicatos que firmam a presente, para cada dia de feriado, a
formaliza<;ao do Termo de Adesao ao presente Instrumento com antecedencia de pelo menos
03 (tres) dias em rela<;ao a cada feriado.

Paragrafo Primeiro: A empresa que desejar aderir ao acordo coletivo estabelecido
nesta conven<;ao devera primeiramente comparecer ao Sindilojas-Niteroi, munido da
documentac,;ao abaixo: (as documentos previstos nos numeros 01 e 02 relacionados a seguir
deverao ser previamente retirados na secreta ria do Sindilojas-Niteroi, juntamente com copia
da Convenc,;ao Coletiva de Trabalho.

01) 03 (tres) vias do Termo de Adesao devidamente carimbadas e assinadas pela empresa;
02) 03 (tres) vias do quadro de horario de trabalho espedfico para 0 respectivo feriado,
com a carimbo da empresa no local apropriado e as respectivas assinaturas dos
empregados; 03) copia do contrato social da empresa; 04) carta de preposto au
procura<;ao, se a respectivo Termo de Adesao nao estiver assinado pelo titular, socio au
diretor da empresa; 05) copia das guias do ultimo recolhimento das contribui<;5es: sindical,
assistencial, confederativa do SINDILOJAS e as guias de contribui<;5es sindical e assistencial
do SEe.

Paragrafo Segundo: As empresas que nao puderem cumprir, por qualquer motivo,
com as exigencias contidas no Paragrafo Primeiro desta C1ausula e da C1ausula Decima,
poderao solicitar ao SEC-Niteroi a realiza<;ao de Assembleia espedfica de seus empregados a
fim de ser deliberado a conveniencia da adesao ao acordo coletivo, devendo para tal:

01) requerer a solicita<;ao da realiza<;ao de assembleia que sera valida para um UniCO
feriado; 02) fazer publicar em dois jornais de circula<;ao local, edital de convoca<;ao para
realizac;ao da assembleia, contendo dia e hora, e a local como sendo 0 da sede do SEC-
Niteroi; 03) dar total divulgac,;ao par todos os meios internos, aos seus empregados, do
edital de convoca<;ao; 04) entregar, junto com 0 requerimento, rela<;ao total de seus
empregados, contendo alem dos seus names completos as fun<;5es por eles exercidas, ata
de admlssao e numero da CTPS (cartelra de trabalho e previdencia SOClal)~



Paragrafo Terceiro: Os documentos relacionados no Paragrafo Primeiro desta
C1ausula serao primeiramente apresentados ao SINDILOJAS, que apora 0 seu carimbo nas
03 (tres) vias do Termo de Adesao e do quadro de horario de trabalho no feriado, retendo
uma via. No SEC, sera feito identico procedimento, de modo que as vias da empresa
contenham os carimbos de ambos os sindicatos;

Paragrafo Quarto: 0 lojista mantera obrigatoriamente uma via do Termo de Adesao
e do quadro de horario de trabalho do feriado no estabelecimento ao qual se refere;

Paragrafo Quinto: A atividade laboral do comerciario s6 sera permitida com a
concordancia do empregado atraves de assembleia especifica para tal fim, e ap6s 0 termo de
adesao assinado pelos lojistas junto aos sindicatos patronal eprofissional. A falta do termo
de adesao ou somente feito em um .dos sindicatos, sujeitara ao infrator as san<;5es previstas
nesta convenc;ao. ' ..

Clau5ula Decima: REPOSI<;AODE DESPESAS
No ate da entrega da documentac;ao, conforme previsto no Paragrafo Primeiro da Clausula
Nona, a empresa recolhera por estabelecimento, nos Sindicatos acordantes, para reposic;ao
de despesas, com base na quantidade de empregados que trabalharao no respectivo dia, a
importancia abaixo estabelecida, atraves de recibos expedidos pelos mesmos:

R$ 140,00

R$ 180,00

R$ 400,00

R$ 800,00

R$ 1.800,00

Paragrafo Unico: No pagamento ao SINDILOJAS, seus associados que estejam em dia
com todas as contribuic;5es, inclusive a contribui<;ao associativa, gozarao de um desconto de
50% (cinquenta por cento) sobre os valores constantes do "caput" desta Clausula, em
virtude de nao incidir despesas para 0 cadastramento do associado.

Clau5ula Decima Primeira: TERMOS DE ADESAO ESPECIFICO
Fica ajustado que a adesao a presente conven<;ao coletiva para 0 trabalho em dias de
feriados sera feita especificamente para cada feriado a ser trabalhado.

Clau5ula Decima Segunda: PENALIDADE
A infrac;ao a qualquer das Clausulas da presente convenc;ao coletiva de trabalho, sujeitara a
empresa infratora, a multa de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), por empregado e por
infrac;ao, acrescida de 100% (cem por cento) em caso de reincidencia, a ser paga ao
Sindicato dos Empregados no Comercio de Niteroi.

Paragrafo Primeiro: Verificado 0 descumprimento a qualquer das Clausulas
constantes no "caput" desta Clausula, 0 representante credenciado do Sindicato dos
Empregados no Comercio de Niteroi avisara a empresa da correspondente infrac;ao. A
empresa tera 10 (dez) dias para 0 cumprimento do aviso ou de sua impugnac;ao. No aviso
devera constar a indicac;ao da empresa, estabelecimento e 0 inciso infringido.

Paragrafo Segundo: Aos Sindicatos convenentes que infringirem qualquer Clausula
desta Convenc;ao Coletiva sera.aplicada a multa de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais),
acrescida de 50% (cinquenta por cento) em caso de reincidencia, a ser paga pelo Sindicato
infrator ao Sindicato prejudicado. (art. 613, inciso VIII - CLT).



Clau5ula Decima Terceira: JORNADA DE TRABALHO EM DIAS DE FERIADOS
as empregados em lojas efetuadas em Shoppings Center poderao nos dias de feriados ter a
sua jornada de trabalho fixada no perfodo compreendido entre 13:00 e 21:00 horas, sendo
vedada qualquer outra prorroga<;;ao a que titulo for:

Paragrafo Primeiro: a quadro·de horario anexo ao Termo de Adesao, mencionado no
item "2", Paragrafo Primeiro da C1ausula Nona, espelhara com exatidao 0 inicio e 0 terminG
da jornada a ser cumprida pelo empregado, nestes dias e nao podera conter qualquer
rasura;

Paragrafo Segundo: 0 intervale para almo<;o, lanche ou jantar, sera de 01 (uma)
hora, conforme legisla<;ao vigente;

Paragrafo Terceiro: as .empregados que tiverem a sua jornada, nos dias de feriados,
fixada em 08 (oito) horas, receberao como premio mais uma folga correspondente aquele
dia trabalhado, independentemente da folga mencionada na C1ausula Quinta desta

.Conven<;;ao Coletiva de Trabalho, ficando garantido para todos os efeitos 0 salario e 0
repouso remu nerado;

Paragrafo Quarto: A folga premiada sera concedida, obrigatoriamente, ao
empregado em ate 10 dias uteis ao dia de feriado trabalhado, nao sendo considerados os
dias de sabado para efeitos de aplica<;;aodeste Paragrafo como dia util,

Paragrafo Quinto: 0 cumprimento de todos os beneficios constantes do presente
Instrumento devera ser feito de forma que possa ser comprovado, desde que solicitada a
apresenta<;;ao pela fiscaliza<;ao do Ministerio do Trabalho e Emprego ou verifica<;;ao por
pessoas credenciadas pelo Sindicato dos Empregados;

Paragrafo Sexto: 0 acrescimo dessas 02 (duas) horas trabalhadas nos dias de
feriados podera ser compensado pelas empresas que aderirem ao regime de banco de horas
previsto na Conven<;;aoColetiva de Trabalho.

Clau5ula Decima Quarta: JORNADA DE TRABALHO AOS DOMINGOS
as empregados em lojas situadas nos Shoppings Center poderao nos dias de Domingos
terem a sua jornada de trabalho fixada no periodo compreendido entre 13:00 e 21:00 horas,
sendo vedada qualquer outra prorroga<;ao, a que titulo for.

ClaU5ula Decima Quinta: REGISTRO E ARQUIVAMENTO
a registro e arquivo desta Con. n<;;aoColetiva serao feitos atraves do Sistema Mediador de
Negocia<;;5es Coletivas do MJ~ onforme Instru<;ao No(pj2,ativa nO 11/2009 da SRT/MTE.


