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TERMO DE ADITAMENTO À  

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 

2017-2018  

 

FECOMERCIÁRIOS/FECOMERCIO SP 

 

 
 

Por este instrumento e na melhor forma de direito, de um lado, a FEDERAÇÃO DOS 

EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO ESTADO DE SÃ0 PAULO – FECOMERCIÁRIOS e 

, entidade sindical de segundo grau, detentora da Carta Sindical – Processo outros

MITC/DNT n.º 15.695/1942 e do CNPJ/MF n.º 61.669.313/0001-21, com sede na Rua dos 

Pinheiros, 20, Pinheiros, Capital/SP, CEP 05422-012, neste ato representada por seu 

Presidente Sr. Luiz Carlos Motta, inscrito no CPF/MF sob o n°. 030.355.218-24 e assistido 

por sua advogada, Dra. Maria de Fátima Moreira Silva Rueda, inscrita na OAB/SP sob o 

nº 292.438 no CPF/MF sob o nº 084.421.378-07, tendo realizado Assembleia Geral no dia 

29/04/2017, no Clube do Sindicato do Comércio de São José do Rio Preto, localizado na 

Rua Joaquim de Souza Barbeiro, 241 – Cidade Universitária, São José do Rio Preto, Estado 

de São Paulo, Estado de São Paulo; e de outro, a FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, 

, entidade sindical SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE SÃ0 PAULO - FECOMERCIO SP

de segundo grau, inscrita no CNPJ sob o n.º 62.658.182/0001-40, detentora da Carta 

Sindical n.º 25797/42, SR01203, com sede na Rua Plínio Barreto, n.º 285, Bela Vista – São 

Paulo – Capital – CEP – 01313-020 – tendo realizado Assembleia Geral em 26/06/2017, 

neste ato representada pelos advogados, Delano Coimbra, inscrito na OAB/SP sob o nº 

40.704 e no CPF/MF sob o nº 240.004.008-78 e Fernando Marçal Monteiro, inscrito na 

OAB/SP sob o nº 86.368 e no CPF/MF sob o nº 872.801.598-34, celebram, de comum 

acordo, o presente , que dá novas redações às CLÁUSULAS 38 e 44 da ADITAMENTO  

Convenção Coletiva celebrada entre as partes em 24 de JANEIRO de 2018, tudo conforme 

as cláusulas e condições a seguir estampadas: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - A cláusula 38 - “CALENDÁRIO DO COMÉRCIO EM DATAS 

ESPECIAIS”, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

38 - CALENDÁRIO DO COMÉRCIO EM DATAS ESPECIAIS - O trabalho em datas especiais, 

sua duração e a compensação do horário de trabalho dos comerciários, obedecido o 

disposto no art. 59, parágrafos 1º a 3º, e demais disposições pertinentes da CLT, desta 

convenção e legislação municipal correspondente, respeitadas ainda as convenções e/ou 

acordos coletivos existentes nas localidades, bem como o disposto no parágrafo 5º desta 

cláusula, ficam autorizados no seguinte calendário de datas especiais, aprovado pelas 

entidades signatárias, obedecido o período de onze horas consecutivas para descanso: 

 

a) semana do consumidor ou do freguês (uma semana): 

 

- segunda a sexta-feira: das 08:00 às 22:00 horas; 

 

- sábado: das 08:00 às 18:00 horas; 

 

b) dia das mães, dia dos namorados, dia dos pais e dia das crianças: 

 

- antevéspera e véspera: das 08:00 às 22:00 horas, salvo se recair aos sábados, quando o 

horário será até  às 18:00 horas; 

 

c) festas natalinas: 

 

- período de 01 a 31 de dezembro: das 08:00 às 22:00 horas; 

 

- exceções: nos sábados, domingos e feriados, do mês de dezembro: das 08:00 às 18:00 

horas; 

 

- não será permitido o trabalho nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. 

 

Parágrafo 1º - Entende-se como semana do consumidor ou do freguês uma semana de 

promoção de vendas do comércio, independente da denominação que se dê a nível local. 
 

Parágrafo 2º - Fica liberado o trabalho no primeiro sábado subsequente ao 5º dia útil de 

cada mês, até às 18:00hs, obedecido o disposto no art. 59, parágrafos 1º a 3º e demais 

dispositivos da CLT, bem como as disposições contidas neste instrumento e na legislação 

municipal correspondente.      
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Parágrafo 3º - Caso o 5º (quinto) dia útil do mês recaia no primeiro sábado, este será 

assim considerado para os efeitos do parágrafo anterior. 

 

Parágrafo 4º - Fica proibido o trabalho de menores e mulheres gestantes nos dias 

especificados neste calendário, exceto se os próprios interessados se manifestarem, por 

escrito, no sentido contrário, assistido o menor pelo seu representante legal. 

 

Parágrafo 5º - Nos domingos e feriados o disposto nesta cláusula não se aplica às 

atividades do comércio cuja permissão para o trabalho se rege pelo artigo 7º do Decreto nº 

27.048/49, que regulamentou a Lei nº 605/49. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - A cláusula 44 - “TRABALHO EM FERIADOS”, passa a vigorar com a 

seguinte redação 

 

44 - TRABALHO EM FERIADOS - Nas empresas em geral, com exclusão daquelas com 

atividade constante da relação anexa ao Decreto nº 27.048/49 e que já possuem 

autorização legal, fica permitido o trabalho em feriados, na forma das Leis nº 605/49 e 

10.101/00, conforme redação dada pela Lei nº 11.603/07 e respeitada a legislação 

municipal, somente se observados os mesmos termos e condições estipulados nas 

Convenções Coletivas de Trabalho vigentes em cada município representado pelos 

sindicatos de empregados signatários da presente norma, onde houver. 

 

Parágrafo 1º - Para a base inorganizada, nos termos das disposições contidas no caput, fica 

permitido o trabalho em feriados, com exceção dos dias 25 de DEZEMBRO, 1º de JANEIRO e 

1º de MAIO, respeitada ainda a legislação municipal, e as seguintes condições: 

 

a) as empresas deverão encaminhar requerimento à FECOMERCIO SP que, após análise 

conjunta com a FECOMERCIÁRIOS e uma vez verificado o cumprimento integral da 

Convenção Coletiva de Trabalho, poderão autorizar o trabalho; 

 

b) apresentação, pela empresa, de declaração de que está sendo cumprida integralmente a 

Convenção Coletiva de Trabalho;  

 

c) pagamento do acréscimo de 100% (cem por cento) sobre o valor da hora normal 

trabalhada; 
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d) concessão de descanso compensatório em dia a ser estabelecido de comum acordo entre 

empresa e empregado, a ser gozado, no máximo, em até 60 (sessenta) dias a partir do mês 

seguinte ao trabalhado, sob pena de dobra; 

 

e) independente da carga horária trabalhada pelos empregados nos feriados, a folga 

compensatória deverá corresponder a um dia com jornada normal de trabalho, além de 

todas as vantagens e/ou benefícios convencionados neste instrumento; 

 

f) pagamento do vale transporte; 

 

g) indenização a título de alimentação, observado o seguinte: 

 

I - para os empregados que se ativam em jornada de até 06 (seis) horas - R$ 31,00 (trinta e 

um reais); 

 

II - para os empregados que se ativam em jornada acima de 06 (seis) horas - R$ 38,00 

(trinta e oito reais); 

 

h) o pagamento e a concessão da folga pelas horas trabalhadas extraordinariamente em 

feriados não poderá ser substituído pelo acréscimo ou decréscimo no banco de horas dos 

empregados; 

 

i) fica proibido o trabalho dos menores e das mulheres gestantes nos feriados, exceto se os 

próprios se manifestarem por escrito no sentido contrário; 

 

j) a recusa ao trabalho em feriados não se constituirá em infração contratual e nem poderá 

justificar qualquer sanção ao empregado; 

 

k) quando o feriado a ser trabalhado recair em domingo, serão aplicadas as normas acima 

previstas para o trabalho em feriados; 

 

Parágrafo 2º - Nos feriados eleitorais, observar-se-á a jornada máxima de 06 (seis) horas, 

obrigando-se as empresas a facilitar aos empregados o cumprimento da obrigação 

eleitoral. 

 

CLAUSULA TERCEIRA - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas da norma coletiva 

celebrada em 24.01.2018, não alteradas ou abrangidas pelo presente ADITAMENTO. 
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E assim, por estarem justos e avençados, assinam o presente Aditamento em 5 (cinco) vias 

de igual teor, das quais 3 (três) serão levadas a depósito e registro perante a 

Superintendência Regional do Trabalho em São Paulo, nos termos do art. 614, da CLT, para 

que surta os desejados efeitos de direito e as demais vias, para fins de arquivo e demais 

providencias das entidades signatárias. 

 

 

São Paulo, 15 de FEVEREIRO de 2018. 

 

 

 

Pela FECOMERCIÁRIOS E DEMAIS        Pela FECOMERCIO SP 

SINDICATOS PROFISSIONAIS 

 

LUIZ CARLOS MOTTA 

Presidente 

DELANO COIMBRA 

OAB/SP - 40.704 

  

 

 

MÁRIA DE FÁTIMA M. SILVA RUEDA 

OAB/SP - 292.438  

FERNANDO MARÇAL MONTEIRO 

OAB/SP - 86.368 

 

 


