
TRABALHO - 2006/2007 
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO que entre si 
aiustam, de um lado como EMPREGADORES n - -  -- . 
SINDICATO INTERMUNICIPAL DO COMERCIO 
VAREJISTA D E  MATERIAIS DE CONSTRUC~O NO - ~ ~ -  
ESTADO DO PARANA, CNPJ 76.683.028/0001-32, 
no final assinado. por seu Presidente, e de outro lado, 
representando os EMPREGADOS o SINDICATO DOS 
EMPREGADOS NO COMERCIO DE LONDRINA, 
CNPJ 78.637.824/0001-64, por seu Diretor 
Presidente, infra firmado, ambos devidamente 
autorizados pelas respectivas Assembleias Gerais, tCm 
justo e contratados firmar a presente Convenglo 
Coletiva de Trabalho a se reger pelas ciausulas 
adiante: 
01. VIG~NCIA: A presente Convenglo Coletiva de 
Trabalho tera v ighc ia  de 12  (doze) meses, de 10 DE 
MA10 DE 2006 a 30 DE ABRIL DE 2007. 
02. CATEGORIAS ABRANGIDAS: A Conven~ lo  
Coletiva de Trabalho abrange as categorias 
econBmicas e profissionais, representadas pelos 
signatarios, excetuadas as que se regulam por 
ConvengBes especificas. 
03. BASE TERRITORIAL: A Convenglo Coletiva de 
Trabalho tera aplicaglo aos contratos individuais de 
trabalho dos empregados vinculados ao Sindicato dos 
Empregados no Comercio de Londrina, com base 
territorial nos municipios de Alvorada do Sul, 
Arapongas, Bela Vista do Paraiso, Cafeara, Cambe, 
Centenario do Sul, Florestopolis, Ibiporl, Itaguaje, 
Jaguapitl, lardim Olinda, Londrina, Lupionopolis, 
Miraselva, Nossa Senhora das Gragas, Paranapoema, 
Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira, Primeiro de 
Maio, Roidndia, Sabaudia, Santa InCs, Santo Inacio, 
Sertanopolis e Tarnarana. 
04. P I S 0  SALARIAL: Assegura-se, a partir de l o  DE 
MA10 DE 2006, aos integrantes da categoria, os 
seguintes pisos salariais: 
4.1. PIS0 SALARIAL M~NIMO DE INGRESSO: Fica 
assegurado aos integrantes da categoria piso salarial 
rninirno de ingress0 correspondente ao salario minimo. 
4.2. Aos empregados que trabalham em copa, 
cozinha, limpeza, guarda, continuos, "office-boys", 
pacoteiros e porteiros: 
A) ap6s 30(trinta) dias de servigo na ernpresa - R$ 

378,OO (Trezentos e Setenta e Oito Reais); 
B) apos 60(sessenta) dias de serviGo na empresa - R$ 

400,OO (Quatrocentos Reais); 
C) Aos cornissionistas (clausula 9.1) - R$ 489,OO 

(Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais). 
4.3. Aos empregados que trabalharn nas dernais 

f 
fungBes: 
A) apos 60(sessenta) dias de servigo na ernpresa - R$ 

400,OO (Quatrocentos Reais); 
B) apos 90(noventa) dias de servigo na empresa - R$ 

445,OO (Quatrocentos e Quarenta e Cinco 
Reais). 

PARAGRAFO UNICO: Nos primeiros noventa dias de 
contratualidade, fica garantido salario igual ao Saiirio- 
Minimo fixado pelo Governo Federal, a todos os 
empregados abrangidos pela Convenglo Coletiva de 
Trabalho. 
05. GARANTIA DE VALOR A 0  P I S 0  SALARIAL: 
Fica estabelecida garantia de valor rninirno ao piso 
salarial da categoria, igual ao menor salario pago a 
todo trabalhador adulto, no Pais, por jornada integral, 
fixado por Lei Federal, acrescido de 15% (quinze por 

garantia esta, sujeita a observdncia do prazo 
n? clausula anterior. 

FO UNICO - Para os efeitos da garantia 
"caput" da presente cldusula n5o sera 
corno base de calculo 0s valores de piso 
nal fixado por Lei Estaduai, nos terrnos da 
entar no 103/2000. 

06. REAJUSTE SALARIAL: 0 s  integrantes das 
categorias abrangidas por esta Convenglo Coletiva de 
Trabalho te r lo  os salarios fixos ou parte fixa dos 
salzjrios rnistos reajustados a partir de lo DE MA10 DE 
2006, rnediante a apiicag5o do percentual de 5,34% 
(cinco inteiros e trinta e quatro centesimos por cento) 
sobre os salarios devidos em 10 de MA10 de 2005, 
corrigidos na forma da Convenglo Coletiva de 
Trabalho anterior. 
6.1. Aos ernpregados admitidos apos lo DE MA10 DE 
2005, sera garantido o reajuste estabeiecido acima, 
proportional a0 tempo de servico, nos seguintes 
termos: 

6.2. COMPENSACOES: A correglo salarial ora 
estabelecida compensa todos os aumentos, 
antecipagBes e reajustes salariais, abonos salariais ou 
nlo,  de natureza espontinea ou compulsoria, 
concedidos pelo empregador, desde Maio de 2005. N l o  
ser lo  compensados os aumentos salariais 
deterrninados por p romo~ lo ,  transfergncia de cargo, 
equiparaglo salarial por ordem judicial, termino de 
aprendizagem ou implement0 de idade. 
6.3. As condig6es de antecipaglo e reajustes dos 
salarios aqui estabelecidas, englobam, atendem e 
extinguem todos os interesses de atualizaglo salarial 
ocorrentes no mes de MA10 de 2006. 
6.4. As eventuais antecipagBes, reajustes ou abonos, 
espontdneos ou compulsorios que vierem a ser 
concedidos ap6s MA10 de 2006, ser lo cornpensados 
com eventuais reajustes determinados por leis futuras 
ou disposiglo de outras ConvengBes ou Aditivos 
firmados pelas partes. 
07. EMPRESAS CONCORDATARIAS, FALIDAS: AS 
empresas concordatarias e a massa falida, que 
continuarem a operar e as empresas que se 
encontrarem em dificuidades econbmicas poderlo, 
previarnente, negociar corn o Sindicato dos 
Empregados, condig6es para pagamento dos salarios, 
indices de corregdo zalarial e haveres rescis6rios. 
08. RENEGOCIACAO: Na hipotese de alteragces na 
legislaglo salarial em vigor, ou alteraglo substancial 
de condig8es de trabalho e salario, as partes se 
reunirlo para examinar seus efeitos, para adoglo de 
medidas que julgarern necessarias com relaglo as 
clausulas 04 e 9.1., facultando-se o Dissidio Coletivo 
no caso de insucesso da negociaglio. 
09. COMISSIONISTAS: ADS empregados 
comissionistas se fornecera mensalrnente o valor de 
suas vendas, a base de calculo para o pagamento das 
comissBes, e o repouso semanal remunerado. 
9.1. Aos ernpregados comissionistas, caso as 
cornissBes n l o  alcancem valor correspondente, 
assegura-se urna garantia salarial minima de R$ 
489,OO (Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais), a 
qua1 n l o  se somar6 com as corniss6es devidas, 
9.2. As comissBes para efeitos de caicuio de ferias, 
130 salario, inclusive proporcionais, indeniza~lo por 
tempo de servigo e aviso previo indenizado, se5 ,&  

,&.. - 



atualizadas com base no INPC - ~NDICE NACIONAL DE 
PRECOS A 0  CONSUMIDOR. No caso de extingiio ou 
n l o  divulgaglo do INPCIIBGE, sera adotado corno 
indice inflacionario o IGP-M - INDICE GERAL DE 
PRECOS DO MERCADO, da Fundaglo Getrilio Vargas. 
9.2.1. Para o calcuio do 130 salario, adotar-se-5 a 
media corrigida das comissBes pagas no ano, a contar 
de laneiro; no caso de ferias indenizadas, integrais ou 
proporcionais, indenizaglo, e aviso previo indenizado, 
adotar-se-A a media das comiss6es corrigidas nos 
doze meses anteriores ao rnks da rescislo; e no caso 
de ferias integrais, sera considerada a media das 
corniss6es corrigidas nos doze meses anteriores ao 
periodo de gozo. 
9.3. GESTANTES COMISSIONISTAS: Para o 
pagamento dos salarios correspondentes ao periodo de 
licenga maternidade, desde que o INSS aceite o 
regime de correglo das cornissBes, a remuneraglo a 
ser observada correspondera a media das cornissi5es 
dos ultimos 12 (doze) meses, corrigidos segundo o 
mecanismo descrito nesta clausula. 0 mesmo criterio 
sera utilizado quando o empregador indenizar o 
periodo de licenca maternidade, lndependentemente 
de aceitaglo ou n l o  pelo INSS do calculo pela media 
das comissBes corrigidas. 
9.4. E vedada a inclusio da parceia salarial 
correspondente ao repouso semanal remunerado (Lei 
no 605149) nos percentuais de comisslo; o cllculo do 
valor do repouso semanal remunerado sera feito 
mediante a divisiio total da comisslo percebida no 
m@s pelo numero de dlas efetivamente trabalhados, 
multiplicando-se o resultado pelo numero de domingos 
e feriados do mds correspondente. 
10. PAGAMENTO QUINZENAL DE SA~RIOS: 
Durante a vig@ncia desta Convenglo Coletiva de 
Trabalho e desde que a inflaglo medida pelo 
INPCIIBGE, supere a 3 0 %  (trinta por cento) ao mes, 
os em~reaadores fornecer50. no m@s subseauente, 
adiantarneito salar~al aos empregados, equivalence a 
40% (auarenla Dor cento) do salario. ate 15 (au nze) 
dias &o;ridos, contados da data do pagamento-mensal 
de salarios adotado pelo empregador. 
PARAGRAFO UNICO - Na hipbtese de extingiio ou n l o  
divulgaglo do INPCIIBGE, sera adotado como indice 
inflacionirio o IGP-M - INDICE GERAL DE PRECOS DO 
MERCADO, da Fundaglo Getulio Vargas. 
11. CONTRATO DE EXPERIENCIA: Quando o 
empregador admitir o empregado mediante contrato 
de experikncia, devera fornecer-lhe cbpia do 
instrurnento, mediante recibo, devidamente datado. 
12. REPOUSO SEMANAL: 0 repouso semanal 
rernunerado serA concedido aos domingos. Nas 
atividades que por sua natureza determinern trabalho 
nos domingos, sera garantido aos empregados, 
repouso em pplo rnenos 02 (dois) domingos ao mds. 
13. RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. Na 
resclslo do contrato de trabalho ficam os 
empregadores obrigados a anotar as Cartelras de 
Trabalho e proceder a quitaglo das verbas rescisbrias 
e respectivos haveres, nos prazos constantes do Artigo 
477 da CLT, sob pena da multa legal. Na hipotese de 
n l o  comparecimento do empregado ao ato 
homologatorio, e estando presente o empregador, a 
entidade dos trabalhadores atestar6 o fato, desde que 
comprovada ciencia do empregado de data, horario e 
local da homologaglo. 
14. MENORES: E proibida admisslo ao trabalho de 
menores mediante conv@nio da empresa com 
entidades assistenciais, sem forrnalizaglo do Contrato 

balho, observadas disposigBes da Lei No 10.097, 
~ 2 0 0 0 .  

MPROVANTES DE PAGAMENTO: AS 
93 fornecerlo aos empregados, mensalmente, '!~!(~RTEN~&~ de oaaamento OL contracheaues. 

tivos dosLaiores pagos corno remunerai lo e 

respectivos descontos. 
16. ESTUDANTES: N l o  sera prorrogado o horario de 
trabalho dos empregados estudantes que comprovem 
sua situaglo escolar e manifestem desinteresse pela 
prorrogagso. 
17. ANOTASOES: Ser lo  anotadas nas Carteiras de 
Trabalho as fun~6es  exercidas, alteragBes de salarios e 
percentuais de comisslo durante a vigdncia da 
Convenglo Coletiva de Trabalho, bem como o contrato 
de experiencia e respectivo periodo de duraglo. 
18. UNIFORMES: Exigido ou necessario o uso de 
uniformes, o custo sera de responsabilidade dos 
empregadores, sendo vedada qualquer forma de 
desconto aos empregados, direta ou indiretamente, 
tais como carnks de compras de mercadorias, 
adiantamentos ou vales. 
19. EMPREGADO SUBSTITUTO: Ao empregado 
admitido para a funglo de outro, dispensado sem justa 
causa, e assegurado o direlto a igual salario ao do 
empregado de menor salario na funglo, nZo 
consideradas vantagens pessoais (Instruglo no 1 do 
TST). 
20. ESTABILIDADE DA GESTANTE: A gestante 
gozara de garantia de emprego, ficando protegida 
contra a despedida arbitrriria ou sem justa causa, at& 
180 (cento e oitenta) dias ap6s o parto e desde o 
momento em que seja confirmada a gravidez, atraves 
de atestado medico entregue ao empregador, contra 
recibo. Na falta de fornecimento de recibo, a gestante 
podera provar o conhecimento da gravidez pelo 
empregador por todos os meios de provas admitidas 
em direito. 
21. ABONO DE FALTAS A 0  ESTUDANTE: Serlo 
abonadas as faltas do empregado estudante e 
vestibulando, desde que comprovadamente 
decorrerem da prestaglo de exames na cidade em que 
trabalh?. 
22. FERIAS PROPORCIONAIS: Na cessaglo do 
contrato de trabaiho, por pedido de demisslo, os 
empregados perceberlo ferias proporcionais na base 
de 1/12 (um doze avos) por mes ou fraglo superior a 
14  (quatorze) dlas, conforme jurisprud@ncia do 
Tribunal Sup%rior do Trabalho (Sdmula 261). 
23. REFEICAO: 0 s  empregados que, em regime de 
trabaiho extraordinirio, operarem apbs as 19:00 
(dezenove horas), desde que excedidos 45 (quarenta e 
cinco) minutos da jornada normal, far lo  jus a refeiglo 
fornecida pel0 empregador ou a pagamento 
equlvalente a 2,0% (dois por cento) do piso salarial. 0 
mesmo se aplicara ao trabaiho extraordinario 
executado nos sabados, apds as 13:OO (treze horas). 
24. CONFERENCIA DE CAIXA: A conferencia de 
caixa sera feita na presenga do operador responsAve1, 
sendo este impedido ou impossibilitado de 
acompanha-la, n l o  terd responsabilidade pelos erros 
verifjcados, salvo caso de recusa. 
PARAGRAFO UNICO - VERBA MENSAL - AOS 
empregados que na loja ou escritorio, atuarem na 
funglo de caixa, na recepgiio e pagamento de valores, 
junto ao publico, conferindo dlnheiro, cheques, cartees 
de credito e outros titulos de credito, notas fiscais, 
liberando mercadorias e obrigados a prestaglo de 
contas, t e r l o  to lerhc ia  maxima equivalente a 10% 
(dez por cento) do piso salarial. 0 s  empregados, 
entretanto, empregarlo toda diligencia na execuglo do 
seu trabalho, evitando ao maxim0 a ocorrdncia de 
oreiuizos. observando estritamente as instruc8es do 
kmpregabor. 
25. CHEOUES SEM FUNDOS: 0 s  emoreaados nao 
te r lo  dei iontos salariais decorrentes de ialores de 
cheques devolvidos por insuficiencia de saldo 
banclrio, bem corno cartBes de credito, recebidos 
na fungBo de caixa ou cobranga, desde que cumpridas 
as exigencias da empresa para o 
quais tenha ciencia expressa. 



26. AVISO PREVIO: 0 aviso previo devido pelo 
ernpregador a0 empregado sera de 30 (trinta) dias 
para o empregado que conta com at6 04 (quatro) anos 
de servigo na empresa e depois, escaionado 
proporcionaimente ao tempo de servigo na empresa, 
acrescido de mais 03 (trgs) dias de aviso pr6vio a cada 
novo ano completado, at6 o limite total de 120 (cento 
e vinte) dias. 
PARAGRAFO UNICO - 0 empregado que nBo tiver 
interesse no cumprimento do aviso previo devido ~ e l o  
empregador, podera solicitar a imediata liberaglo, 
percebendo nessa hipotese o salario dos dias 
trabalhados no respectivo periodo. 
27. CONTROLE DE FREQ~~~NCIA DE HOR~RIO: 
Nas empresas com mais de 10 (dez) empregados 
sera utilizado obrigatoriamente, livro ou cartgo-ponto, 
nos quais o empregado, pessoalmente, devera 
registrar sua freqiiencia. 
28. ATESTADOS: SerSo aceitos os atestados medicos 
e odontoibgicos fornecidos pelos profissionais da 
Previdencia Social, do Sindicato dos Empregados, das 
empresas ou organizag6es por elas contratadas, que 
sera0 entregues contra recibo dos empregadores ate 
72 (setenta e duas) horas da sua emisslo ou da alta 
medica. 
29. R E L A C ~ O  DE EMPREGADOS: As empresas ficam 
obrigadas a encaminhar ao Sindicato dos Empregados 
no Comercio, uma c6pia de sua RAIS - Relaglo Anuai 
de InformagBes Sociais, ou outro documento 
equivalente, contendo a relagio dos empregados e 
salarios consignados na RAIS, no prazo de 30 (trinta) 
dias da entrega do referido documento a0 6rgBo 
cornpetente. 
30. ASSENTOS NO LOCAL DE TRABALHO: 0 
empregador, havendo condicires tecnicas, autorizara a 
utilizaiBo de assentos apropriados nos momentos de 
pausa no atendimento ao plibiico. 
31. RESCISAO CONTRATUAL POR JUSTA CAUSA: 
No caso de denuncia do contrato de trabalho, por justa 
causa, o empregador indicara por escrito a faita 
cometida pelo empregado. 
32. LICENFA REMUNERADA: As empresas com 
contingente maior que 20 (vinte) empregados por 
estabelecimento, concederlo licenga remunerada aos 
dirigentes sindicais eleitos e no exercicio de seu 
mandato para participag6es em reuniBes, 
confergncias, congresses e simpbios, licenga que 
sera soiicitada pela entidade sindical, corn 
antecedgncia minima de 10 (dez) dias e por prazo n l o  
superior a 10 (dez) dias ao ano. 
33. LANCHES: 0 s  i n t e ~ a l o s  de 15 (quinze) minutos 
para lanches, nas empresas que 0 b S e ~ e m  tal criteria, 
serBo computados corno tempo de serviGo na jornada 
de trabalho do empregado. 
34. F~RIAS: 0 pagamento das ferias, a quaiquer 
titulo, inclusive proporcionais sera sempre acrescido " com o tergo constitutional, apiicavei o disposto no 
Artigo 144 da CLT. 
35. EMPREGADO EM FASE DE APOSENTADORIA: 
Ao empreqado aue contar corn o minimo de 10 (dez) 
anos de Gabaiho na ernpresa, e que na vigencia do 
contrato de trabalho comprovar, por escrito, que est6 
na condiglo de, no maxim0 em 12 (doze) meses 
adquirir o direito i aposentadoria, na hipbtese de sua 
despedida imotivada, por iniciativa da empresa, ficara 
assegurado o reernbolso dos valores por ele pago a 
tituio de contribuigio previdenciaria, enquanto n l o  
obtiver outro emprego ou ate que seja aposentado, 
sempre com base e limite no ultimo salario percebido 

direito ao reemboiso sera assegurado 
maxim0 de 12 (doze) meses, contados 

comunicaglo da irninencia da 
ria, n l o  fazendo jus ao mesmo direito o 

se demitir ou passar a perceber auxilio 
se aposentar por invalidez. 

36. DESCONTOS: 0 s  ernpregadores poderlo 
descontar dos salarios dos seus empregados, desde 
que por eies devida e expressamente autorizados, 
importdncias correspondentes a seguros, parcela 
atribuivel aos obreiros relativas a planos de salide, 
vales-farmacia e outros aue revertam em beneficio 
deste ou de seus dependen'tes. 
37. HORAS EXTRAS: A remuneraczo das horas 
extras, sera de 50% (cinqiienta por c into) superior B 
hora normal, corn divisor de 220 (duzentos e vinte) 
horas mensais e, jamais, o hordrio extraordinario 
poder6 exceder de 02 (duas) horas, por diaria. 
38. INTERVAL0 PARA DESCANSO: 0 s  
empregadores autorizarBo, havendo condigBes de 
seguranga, que seus empregados permanegam no 
recinto do trabalho, para gozo de interval0 para 
descanso (Artigo 71 da CLT). Tal situagBo, se efetivada 
n l o  enseiara trabalho extraordinario ou remuneracBo 

partes convenentes recomendam os empresarios e os 
empregados abrangidos pelo presente instrumento 
normativo a manter plano e/ou seguro de saude. 
5 lo - 0 valor pago pela empresa, a titulo de Piano de 
Saude, n l o  tern carater saiariai, n l o  integrando a 
remuneraglo do empregado para nenhum efeito legal; 
5 20 - A importdncia despendida com piano de saude e 
dedutivel do impost0 de renda, na forma da legislaggo 
aplicivel, tanto da pessoa juridica quanto da 
pessoa fisica. 
40. COMISSAO DE CONCILIACAO PREVIA - 
COMPROMISSO DE ADESAO: A entidade sindical 
convenente adere aos termos da ConvengBo Coletiva 
de Trabaiho celebrada entre o Sindicato dos 
Empregados no Comercio de Londrina e o Sindicato do 
Comercio Varejista de Londrina, com viggncia de 
10/07/2002~ 30/0,6/2004, que trata da COMISSAO DE 
CONCILIACAO PREVIA referida nos artigos 625-A e 
seguintes da CLT, com a redaglo dada peia Lei no 
9.958, de 12 de janeiro de 2000, visando a conciiiag50 
dos iitigios trabalhistas envoivendo seus 
representados. 
41. ESTAGIO: Na contrataglo de estagiarios sem 
vinculo empregaticio, corno admitido na Lei, sera pago 
ao estagiirio, a titulo de boisa-escoia, o valor previsto 
na clausula 4.2., letra 'A ,  desta Convenglo Coletiva 
de Trabalho. na orooorclo das horas de sua iornada 
de trabalho. 
6 lo - 0 s  estaaiarios contratados ficarn adstritos 2 Lei 
especifica, devendo a fun550 exercida na ernpresa ser 
compativei com o curso e curricuio escolar; 
5 20 - NBo se admite a contrataglo corno estagiarios 
para o exercicio das fungires de pacoteiro, faxineiro, 
cobrador, telefonista, repositor de estoque, "ofice- 
boy" e servigos gerais, ficando limitado a 90 (noventa) 
dias, o periodo de estlgio nas fung6es de balconista e 
vendedor. 
42. JORNADA SEMANAL: Fixa-se a jornada de 
trabalho dos empregados da categoria em 44 
(quarenta e quatro) horas semanais, de segunda-feira 
a shbado. 
42.1 - N l o  haver i  expediente e respectivo trabalho 
na t e ~ a - f e i r a  de carnavai; 
42.2 - A fixaglo da jornada de trabalho dos 
empregados das empresas que pretendam a realizaglo 
de feiras na base territorial abrangida por esta 
convengBo, devera ter a anuencia dos sindicatos 
signatarios deste instrumento; 
42.3 - Fica proibida a realizagBo dessas feiras na 
vigencia e no periodo de 15 (quinze) dias que 
antecedem as datas promocionais, previstas na 
clausula 43 desta convengBo, salvo negociag.50 
coietiva especifica; 
42.4 - A autorizaglo municipal, no caso da ci6usuia 
42.3, dever6 estar previamente homologada pel0 



Sindicato Profissional e Patronai, para surtir seus 
efeitos; 
42.5 - N2o sera permitido labor em domlngos e 
feriados. No m6s de dezembro sera conforme previsto 
nesta Convene20 ou conforme autorizac20 dos 
sindicatos convenentes. 
43. DATAS PROMOCIONAIS E HORARIOS 
ESPECIAIS: Convenciona-se aue ser2o datas 
promocionats as seguntes: DIA DA PASCOA, DIA 
DAS MAES. DIA DOS NAMORADOS. DIA DOS PAIS 
e DIA DAS'CRIANCAS. 
43.1 - Nos dias a seguir relacionados. a iornada sera - . . 
a seguinte: 
MAI0/2006 - MAES - 06/05/2006 (sibado) - das 
9:00 As 18:OO horas; 
JUNH0/2006 - NAMORADOS - 10/06/2006 
(sabado) - das 09:OO As 18:OO horas; 
AGOSTOI2006 - PAIS - 12/08/2006 isabado) - das . . 
09:OO as'18:oo horas; 
OUTUBR0/2006 - CRIANWS - 07/10/2006 
(sabado) - das 09:OO As 18:OO horas; 
ABRIL12007 - PASCOA - 07/04/2007 (sabadol - . . 
das 09100,as 18:OO horas; 
44. HORARIO DE TRABALHO AOS SABADOS: Fica 
convencionado entre as partes, que apenas para efeito 
desta Convene20 Coietiva de Trabalho, nos dlas a 
seguir descritos, o horario de trabaiho dos integrantes 
da categoria profissional, sera das 09:OO As 18:OO 
horas: 
MAI0 /2006  - dias 06 (seis) e 13 (treze); 
JUNH0/2006 - dias 03 (trBs) e 10 (dez); 
JULH0/2006 - dias 0 1  (primeiro) e 08 (alto); 
AGOST0/2006 - dias 05 (cinco) e 12  (doze); 
SETEMBRO/ZOO6 - dias 02 (dois) e 09 (nove); 
OUTUBR0/2006 - dias 07 (sete) e 14  (quatorze); 
NOVEMBRO/ZOOS - dlas 04 (quatro) e 11 (onze); 
JANEIR0/2007 - dias 06 (seis) e 13  (treze); 
FEVEREIRO/ZOO7 - dias 03 (tres) e 10 (dez); 
MARC0/2007 - dias 03 (tr@s) e 10 (dez); 
ABRIL/2007 - dias 07 (sete) e 14  (quatorze). 
44.1 - Fica assegurado o trabalho nos dois primeiros 
sabados de cada m b ,  bern como nos sabados que 
antecedem as datas comemorativas e datas festivas, 
no horario das 9h00 as 18h00, preservando o intervalo 
minimo de lhOO para repouso e alimentacSo. 
44.2 - Para as empresas que desejarem utiiizar a 
m2o-de-obra de seus empregados nos demais 
sabados, alem dos dois primeiros assegurados no 
caput desta clausula, alem das 13h00, e 
imprescindivel formalizag20 de Acordo Coletivo de 
Trabalho entre o estabelecimento comercial 
interessado e o sindicato da categoria profissional, 
com a assistencia do sindicato representativo da 
categoria econijmica, acordo este que devera obedecer 
as seguintes diretrizes convencionals: 

a) A empresa interessada no sistema de trabaiho 
previsto nesta clausula, devera protocolizar 
proposta junto ao Sindicato profissional, bem 
como uma c6pia na entidade representatlva 
patronal, apresentando os beneficios que 
concedere aos empregados que trabalharem 
neste sistema. 

b) 0 Slndlcato profissional compromete-se a 
marcar uma Assembleia corn os empregados 
do estabelecimento interessado, no prazo 
maximo de 20 (vinte) dias, para aprovac2o ou 
n2o da proposta apresentada. Aprovada, es t i  
resultara em Acordo Coletlvo de Trabalho 
(ACT) aue sera imediatamente firrnado entre , ~ - ,  . 

corn prazo de vigencia 

os segulntes beneficios 

jornada de trabalho em sdbados 
abrangidos pelo ACT podera ser das 

9h00 As 18h00, corn intervalo minimo 
de lhOO para repouso e alimentag20. 

2) Fica vedada a utiiizag20 de m2o-de- 
obra do comerciario nos dias de 
sabados que coincidirem com feriados 
municipal, estadual ou federal. 

3) A jornada depois das 13h00, a partir 
do terceiro sabado trabalhado, sera 
considerada extraordinaria, devendo 
ser remunerada com o adicional 
minimo de 70% (setenta por cento), 
que sera integrada na remuneraq50 
do trabalhador para todos os efeitos 
legais, com reflexos em DSRs e nas 
demais verbas contratuais e legais, 
como: ferias + 113, 130 salirios, 
FGTS e verbas rescisirrias. 

4) Fica vedada a Integra~zo da jornada 
especial prevista nesta clausula em 
'Banco de Horas". Fica igualmente 
vedada a cornpensag20 desta jornada, 
salvo disposigBio diversa prevista em 
ACT. 

5 )  As empresas se obrigam a fornecer 
vale-refeig2o ou outro beneficio 
equivalente, conforme sera previsto 
em ACT. 

6) 0 trabaiho sera intercalado desde o 
primeiro sabado, ou seja, trabalhara 
sabado slm, sabado n2o. 0s  criterios, 
entretanto, poderzo ser 
diferentemente definidos em ACT, 
conforme necessldade da empresa. 

7) No descumprimento de quaisquer 
destas disposicbes, e sern prejuizo 
das demais penalidades legais, n2o 
cumulatlvas, e sem prejuizo dos 
creditos devidos ao empregado 
prejudicado, fica pactuado uma multa 
em valor equivalente a urn plso 
salarial da categoria obreira, por 
empregado prejudicado, a ser 
recolhido junto ao Sindicato 
profissional, o qua1 se compromete a 
repassar imediatamente o valor ao 
empregado. 

45. JORNADA E CONDICOES DE TRABALHO DO 
M ~ S  DE DEZEMBRO DE 2006: 
45 .1  - 0 horario e condicbes de trabaiho dos 
integrantes da categoria profissional a viger no mgs de 
dezernbro/2006, sera o seguinte: 
45.2 - Para o period0 de 6/12/2006 a 23/12/2006, a 
jornada de trabalho de 2a a 6a feira podera ser 
prorrogada ate as 22:OO horas. Nos sibados, dias 09, 
16  e 23, a jornada podera ser das 09:OO As 18:OO 
horas. As horas extras trabalhadas de segunda A 
sexta-feira, apos As 18:OO horas e, aos sabados ap6s 
As 13:OO horas, dever2o ser remuneradas com o 
adicional de 60% (sessenta por cento) sobre a hora 
normal. As superiores a duas extras por dia, no 
horario informado, dever2o ser remuneradas com o 
adicional de 80% (oitenta por cento) sobre a hora 
normal; 
45.3 - Devido A jornada especial de trabaiho no dia 
17(dezessete) de dezembrol2006, que sera das 09:OO 
8s 17:OO horas, n2o havera expediente e jornada de 
trabalho no comercio varejista no dia 19  (dezenove) 
de fevereiro/2007, segunda-feira e no dia 2 1  de 
feverelro/2007 - quarta-feira de cinzas - o com6rcio 
somente iniciara o expedieqte e a jornada de trabalho 
a partir das 12:OO horas. E vedada cornpensag20 em 
horas extras executadas. 
45.4 - Nas prorrogaebes de horario no m@s de 
dezembro de 2006 haveri  um  intervalo de duas horas 
para alimentacio e repouso, no horario de airnoso, e #/ 
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de uma hora para o jantar. Nesta t'ltima hipbtese de 
trabalho o empregador fornecera uma 
refeis%o/marmitex, ou valor correspondente a R$ 6,00 
(seis reais), por ops%o do empregado. 
46. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - Fica 
estabelecida a possibilidade de celebragso de acordo 
coletivo de trabalho entre o SINDICATO DOS 
EMPREGADOS NO COMERCIO DE LONDRINA e as 
empresas para prorrogagzo ou compensag.30 da 
jornada de trabalho, observadas as disposigaes 
contidas no titulo V I  da CLT e manifestada em 
assembieia dos empregados interessados. 
47. BANCO DE HORAS: A jornada de trabalho do 
empregado podera ser prorrogada ou compensada, 
observando-se o seguinte: 
A) as prorroga~8eS da jornada de trabalho didria e 

semanal ser%o efetuadas de acordo com a 
legislag50 vigente; 

8) faculta-se as empresas a a d o ~ % o  do sistema de 
compensaqZo de horas de trabalho em numero n.30 
excedente a 02 (duas) horas diarias e no limite 
maximo de 30 (trinta) horas mensais, mediante 
acordo individual escrito, entre empregado e 
empregador, dispensada a homoioga~%o, pelo 
Sindicato profissional, n%o podendo ser objeto desta 
compensaqSo as horas laboradas no period0 
natalino (Dezembro/ZOO6). As horas objeto da 
presente prorrogag.30 serso compensadas dentro de 
120 (cento e vinte) dias ap6s as horas laboradas; 

C) os ernpregados comissionistas que fizerem 
cornpensag50 de jornada, t r estas horas pagas W 

corn base no valor do descanso sernanal 
remunerado; 

C) acima do limite mencionado no item B, havera 
necessidade da previa homologas20 pelo Sindicato 
Profissionai. 

47.1. A utilizagso do Banco de Horas n%o impede a 
reaiizac.30 de trabalho extraordinario sendo mantida a 
eficacia da compensa~20 prevista na cl6usula 47. 
48. HOMOLOGACAO DE RESCISAO DO CONTRATO 
DE TRABALHO: For ocasi.30 das rescisaes de contrato 
de trabalho, efetuadas junto a Entidade Sindical dos 
Empregados, a mesma devera exigir CertidSo Negativa 
da Entidade Sindical Patronal. 
49. DIFERENCAS SALARIAIS: As di feren~as salariais 
havidas a Dartir do mGs de MaioI2006. decorrentes da 
aplicag%o da presente ~ o n v e n ~ % o  ~ o l e t i v a  de Trabalho, 
poder.30 ser pagas ate a data limite para pagamento 
dos saldrios do m@s de Novembro/2006, sem 
quaisquer acrescimos ou penalidades. 
50. CLAUSULA PENAL: Corno requisito formativo e 
nos termos do Artigo 613, V I I I  da CLT, incidira pena 
no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do 
piso salarial, revertida em favor do prejudicado pelo 
descumprimento de obrigasaes constantes deste 
instrumento. 
0 presente ajuste e considerado firrne e valioso para 
abranger por seus dispositivos todos os contratos 
individuais de trabalho, firmados entre as empresas 
representadas pela entidade sindical da categoria 
econhmica convenente e os trabalhadores 
pertencentes a categoria profissional da respectiva 
entidade sindical. 
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