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2" TERMo DE ADtrAmrruro À
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Por este instrumento, e na melhor forma de direito, de um lado, como representante da

categoria econômica, o SINDICATO DO COruÉnClO VAREJISTA DE BAURU E nfelÃO -
§lNcoMÉnclo BAURU, CNPJ n.s 45.029.907/0001-11 e Registro Sindical- Processo n.e 32.290

de 1944 e Carta Sindical registrada no Livro nq 15, Página 79, com sede na Avenida Nações

Unídas, pe 17-45, Vila Santo Antônio, Bauru/SP - CEP L7013-035 - Assembleias Gerais

realizadas via videoconferências nos dias t1,ÍO9Í2020 e Ogl1j0,làOZA, neste ato representada

pelo PresidenteWalace Garroux§ampaio, inscrito no CPF/MF ns 539.155.428-4g, e de outro,

como representante da categoria profissional, o SINDICATO DOS EMPREGADOS NO

coMÉRclo DE BAURU E REGÉo - §tNcoMERcrÁnlos BAURU, cNpJ ne 45.031.s31/0001-80,

Registro Sindical - Processo MTPS ne 518.027 de 1947 e Carta Sindical registrada no Livro ns

17, PáginaL7, com sede na Rua Azarias Leite, ne 10-14, Centro, Bauru/SP-CEP L7015-210-
Assembleia Geral realizada na sua sede no dia 2710912020, neste ato representado pelo

Presidente Cilso José de Moraes, inscrito no CPF/MF ne 709.CI45.758-49 e,

CONSIDERANDO que o Governo do Estado de São Paulo determinou a suspensão de todas as

atividades do comércio em geral considerado não-essencial;

CONSIDERANDO que a população Brasileira ainda se encontra enfrentando os efeitos da

pandemia causada pela COVID-19;

CONSIDERANDO que o momento é muito difícil para todos, sendo de interesse das Entidades

Sindicais convenentes a preservação das empresas, dos empregos e da renda de seus

colaboradores.

RESOLVEM celebrar o segundo aditamento modificativo à CONVENçÃO COLETTVA DE

TRABALHo zazolzazí-que passa a vigorar nos seguintes termos:-

1- DA REDUçÃO SALÁRIOÊORNADA

Fica permitida a redução proporcional de salário e jornada até o limite de 50% {cinquenta por

cento), sendo garantida a remuneração mínima de R$ 800,00 (oitocentos reais) para cada

trabalhador.
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Parágrafo Único - Na ocorrência de rescisão contratatual, será considerado o valor integral

da remuneração do trabalhador, sem qualquer redução, para fins do cálcuto de verbas

rescisórias, além de indenizar em valor equivalente aos dias faltantes para encerramento da

estabílidade prevista na cláusula 3.

2 - DA ANTEC|PAçÃO DE FÉR|A§ E PAGAMENTO

No período que o comércio de Bauru e região tiver suas atividades suspensas, seja de forma
total ou parcial, as empresas poderâo antecipar as férias de seus empregados, ainda que esses

não tenham obtido o período aquisitivo, devendo CI empregado ser comunicado com

antecedência de 48 (quarenta e oito) horas.

Parágrafo 1" - Havendo autorização para o retono das atividades comerciais, o empregador
poderá encerrar as férias antecipadas comunicando ao empregado o retorno à suas atividades

laborais, devendo também ser comunicado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Parágraf o 2" - As comunicações que tratam o aviso e encerramento de férias poderão ser por

meios eletrônicos, a exemplo de e-mails, WhatsApp, etc.

Paragrafo 3e O pagamento das férias poderá ocorrer até o quinto dia útil do mês

subsequente ao da data de concessão de férias.

Paragrafo 4s - O valor correspondente ao adicional constitucional das férias concedidas no
período de abrangência deste aditivo poderá ser quitado posteriormente, sendo a data limite
o dia 3tlLLlào2L.

3 - DA ESTABILIDADE

Fica concedida a estabilidade provisória aos trabalhadores alcançados pela redução de

salário/jornada, em igual período ao da utilização deste benefício pela empresa, a contar do
restabelecimento integral da jornada/salário do contrato de trabalho.

4 - DA EXCLUSÃO

O presente aditamento alcança as empresas do comércio que sofreram restrições em suas

atívidades decorrentes dos decretos estaduaís/municipais, ficando expressamente exctuídos

os SUPERMERCADOS, MERCADOS, AÇOUGUEs, MERCEARTAS, HORTTFRUTTGRANJETROS E

LOJAS DE RAÇÃOIPET SHOP.
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5 - DOS PRAZOS PARÀ ADESÃO

Os prazos para adesão retroativa à data base das cláusulas adesivas, previstos nas cláusulas 7,

II, § 5" (REPI§}, 44, § 9"{RE6IME ESPECIAL DE JORNADAS DE TRABAIHO}, 45,III, "A" § 2O

{REGIME ESPECIAL EM TRABALHO§ EM FERIADOS} e 46, l, "c", § 6" (REGIME ESPECIAL DE

COMPENSAçÃO DE HORA§), ficam prorrogados até 30 de abril de 2021.

6 - DO PERíODO DE ABRANGÊNCIA

O presente aditamento é válido por 60 {sessenta} dias, contados a partir da data da sua

assinatura, podendo ser prorrogado, expressamente, por 60 (sessenta) dias, sucessivamente,

sendo que os seus efeitos retroagem a 0U03/2A2L.

Bauru, 24 de março de 2021.

JOSE DE ORAE§

Presidente do Si dicato dos
Empregados no Co rcio de Bauru
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WALACE ,Alo


