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Proposta  para Convenção Coletiva de 2022/2023 
 
 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO  COMÉRCIO DE  NOVA IGUAÇU, NILÓPOLIS, ITAGUAÍ, PARACAMBI, 

BELFORD ROXO, QUEIMADOS, JAPERI, SEROPÉDICA E MESQUITA, CNPJ Nº 30.839.385/0001-46, neste ato 

apresentado pelos seus representantes legais Sr. Marcelo Lourenço Baena Diretor de Administração e 

Patrimônio e  o Sr. Telmo de Oliveira Diretor de Finanças, e SINCOVANI  - SINDICATO DO COMÉRCIO 

VAREJISTA DE NOVA IGUAÇU, ITAGUAI, PARACAMBI, BELFORD ROXO, QUEIMADOS, JAPERI, SEROPÉDICA 

E MESQUITA, CNPJ Nº 30.832.547/0001-14, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Antônio de 

Pádua Alpino e SINCOVANIL - SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE NILÓPOLIS, CNPJ: 

29.926.821/0001-35, nesta ato representado por seu Presidente, Sr. Jorge Marão, Celebram a presente 

Convenção Coletiva de Trabalho, estipulando as condições de trabalho prevista nas cláusulas seguinte, 

com abrangência territorial da Categoria, com os Trabalhadores Comerciários, nos estabelecimentos 

Comerciais Varejista, Atacadista e de Serviços. 

CLÁUSULA 01 – VIGÊNCA E DATA-BASE. 
 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 11 de maio de 2022 
a 10 de maio de 2023 e a data- base da categoria em 11 de maio. 
 
CLÁUSULA 02 – ABRANGÊNCIA. 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a Categoria nos Municípios de Nova Iguaçu, Belford 
Roxo, Itaguaí, Paracambi, Japeri, Mesquita, Queimados, Seropédica e Nilópolis/RJ com a abrangência 
territorial em Itaguaí, Nova Iguaçu, Paracambi e Nilópolis/RJ. 
 
 
 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO  
PISO SALARIAL 

 
  

CLÁUSULA 03 – PISO SALARIAL – O piso salarial será de R$ 1.531,22 (Um mil quinhentos e trinta e um reais 
e vinte dois centavos) a partir de Maio de 2022. 
 
Equiparação Salarial – Sendo idêntica a função e o trabalho prestado ao mesmo trabalhador, na mesma 
localidade ou estabelecimento, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou 
idade.  
 
CLÁUSULA 04 – ISONOMIA SALARIAL – Fica garantida a isonomia salarial a todos os trabalhadores 
comissionados, fixos e mistos independente do ramo de atividade no qual trabalha. 
 
CLÁUSULA 05 – REPOUSO SEMANAL REMUNERADO – Fica garantida o repouso semanal remunerado aos 
comissionados e fixos conforme assegura o Artigo 67 da CLT. 
Remuneração – Integram para efeito de remuneração a ajuda de custo, auxílio alimentação, diárias para 

viagens, prêmios e abonos.  
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REAJUSTE/CORREÇÕES SALARIAIS 

 
 
CLÁUSULA 06 – REAJUSTE SALARIAL – Os salários fixos ou parte fixa dos comissionistas a partir de 11 de 
Maio de 2022, data base da categoria profissional, todos os trabalhadores nos setores de Comércio 
Varejista, Atacadista e de Serviços de Nova Iguaçu, Itaguaí, Paracambi, Belford Roxo, Japeri, Queimados, 
Mesquita, Seropédica e Nilópolis, terão uma reposição salarial das perdas e ganho real  (cem por cento do 
INPC) dos últimos 12 meses até o valor de R$ 4.593,66 (Quatro mil e quinhentos e noventa e três e 
sessenta e seis centavos), acima deste valor será pactuado livremente entre as partes.  
Parágrafo Primeiro - Não podem ser descontadas ou compensadas as antecipações espontâneas ou 
compulsórias exceto decorrentes de promoção. 
 

CLÁUSULA 07 – PAGAMENTO DO RETROATIVO – Fica assegurada, após a assinatura desta Convenção 
Coletiva de Trabalho após a data base,  o pagamento do retroativo de uma única vez no mês subsequente 
a assinatura desta Convenção Coletiva de Trabalho. 
 

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS 
 
CLÁUSULA 08 – COMPROVANTE DE PAGAMENTO – No ato do pagamento do salário, a empresa deverá 
fornecer ao trabalhador, envelope de pagamento ou documento similar com identificação da empresa, 
que contenha o valor dos vencimentos e descontos. 
 
Parágrafo Único – Em caso de trabalhador analfabeto o recibo deve ser entregue na presença 02 (duas) 
testemunhas de escolha do mesmo. 
 
CLÁUSULA 09 – QUEBRA DE CAIXA – Todo trabalhador no exercício da função de CAIXA receberá a titulo 
de “Quebra de Caixa”, mensalmente, o valor correspondente a 10% (dez) por cento do salário contratual. 
As empresas que não descontarem as faltas havidas no caixa estão isentas do pagamento. 

 
OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E CRITÉRIOS 

PARA CÁLCULO. 
 

CLÁUSULA 10 – COMISSÃO – Os trabalhadores comissionados fixos e mistos terão seus cálculos de férias, 
13º salário, aviso prévio e rescisão contratual  baseados na média salarial dos últimos doze meses. 
Parágrafo Primeiro - As empresas que adotarem o sistema de pagamento, com base em comissões 
auferidas nas vendas de seus trabalhadores, deverão permitir aos mesmos o controle diário sobre o 
montante de suas vendas realizadas, sendo que tal forma de controle deverá ser disciplinada, 
posteriormente, pela empresa. 
 
Parágrafo Segundo - Pela valorização dos comissionistas as empresas pagarão a título de reconhecimento 
uma gratificação mensal de R$ 76,56 (Setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). 
 
Parágrafo Terceiro - As empresas deverão anotar o percentual de comissão na carteira de trabalho do 
funcionário. 
 
Parágrafo Quarto – Não podem ser descontadas ou compensadas as antecipações espontâneas ou 
compulsórias exceto decorrentes de promoção. 
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GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS (AS) GRATIFICAÇÕES. 

 
CLÁUSULA 11 – AUXÍLIO REFEIÇÃO - A concessão do auxílio-refeição, na forma de créditos eletrônico-
magnéticos, aos empregados, que corresponderá a 24 (vinte e quatro) cotas mensais no valor de R$ 23,50 
(Vinte e três reais e cinquenta centavos). 

Parágrafo Único – O fornecimento do auxílio-refeição estabelecido nesta cláusula não integra a 
remuneração dos empregados para todos os fins e efeitos de direito, sendo inclusive isento de descontos 
de contribuição previdenciária e do FGTS. 

CLÁUSULA 12 – QUINQUÊNIO – Aos trabalhadores que tiveram mais de 05 (cinco) anos de serviço na 
mesma empresa fica garantida, para cada quinquênio, um adicional de 1% (um) por cento do piso da 
categoria, incidente sobre a remuneração percebida. 
 
CLÁUSULA  13 – AUXÍLIO ESTUDANTE – As empresas concederão o trabalhador estudante ao seu cônjuge 
e filho menor de 18 (dezoito) anos, quando matriculado em curso oficial de ensino um auxilio anual a ser 
pago no mês de dezembro o equivalente a 35% (trinta e cinco) por cento do salário normativo da categoria 
mediante comprovação da regular matrícula, ficando a importância como parte integrante para efeito de 
pagamento das verbas intercorrentes e de natureza rescilitória, bem como indenizatórias. 
 
CLÁUSULA 14 – PLR – Lei 10101 de 19/12/2000 e 12832 de 20/06/2013  o valor pago a título de PLR não 
poderá ser inferior a quantia correspondente ao piso da categoria firmado em convenção coletiva de 
trabalho. 
Parágrafo único – As empresas acordante  descontará dos seus empregados que fazem jus ao recebimento 
do valor de participação pelos resultados (PPR/PLR) o valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) sobre o valor 
recebido semestralmente durante a vigência do acordo e repassará ao sindicato laboral da categoria 
representada.  
 
 

SAÚDE E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES  
 
 

CLÁUSULA 15 – CIPA – As empresas ficam obrigadas a notificar o Sindicato com 30 (trinta) dias de 
antecedência o calendário e edital do processo eleitoral. 
Paragrafo Primeiro – De acordo com a Lei 12.790 de Março de 2013 e seu Artigo 6º – As empresas 
liberarão com comunicação prévia de 48 (quarenta e oito) horas pelo Sindicato os membros da CIPA, para 
formação complementar, sem prejuízo de sua remuneração, de acordo com a NR5 – sub – titulo 5.33 e 
5.35. 
Parágrafo Segundo – As solicitações de liberação de 2 (dois) dias de empregados, para participarem deste cursos 
de natureza educativos sindicais, deverão ser sempre efetuados com o mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência 
de seu início, especificando o nome, área e função do empregado indicado.  

 
CLÁUSULA 16 – ESTABILIDADE PARA OS EMPREGADOS ACIDENTADOS NO TRABALHO - As empresas 
garantirá a manutenção do contrato de trabalho dos empregados afastados por motivo de acidente do 
trabalho ou doença profissional, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da alta previdenciária 
para retorno ao trabalho, conforme previsto na Lei Federal 8.213/91. 
Parágrafo único - O empregado que venha sofrer redução parcial ou permanente na sua capacidade de 
trabalho, decorrente de acidente do trabalho, atestada por órgão oficial do INSS, será tratado de acordo 
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com a legislação vigente. O empregado readaptado ou remanejado não será considerado paradigma para 
efeito de equiparação salarial. 
 
CLÁUSULA 17 – ESTABILIDADE PARA PORTADORES DO VÍRUS HIV E ACOMETIDOS PELO CÂNCER - As 
empresas garantirão estabilidade no emprego e pagamento de salários e demais benefícios aos 
empregados portadores do vírus do HIV e àqueles acometidos pelo Câncer, a partir da data em que for 
confirmada a existência da moléstia, até a cura ou incapacidade total do empregado para o trabalho. 
Parágrafo único – Ficam excluídas das garantias estabelecidas nesta cláusula as hipóteses de rescisão do 
contrato de trabalho por iniciativa do empregado, e mediante acordo entre as partes sob assistência 
sindical, por motivo de término de contrato de trabalho por prazo determinado, por rescisão durante a 
vigência de contrato de experiência e nas rescisões por justa causa. 
 
CLÁUSULA 18 - ASSENTO – As empresas fornecerão assentos aos trabalhadores cujas atividades devam ser 
realizadas de pé, os mesmos deveram estar em locais em que possam ser utilizados durante as pausas. 
Parágrafo Segundo – As solicitações de liberação de 02(dois) dias para participarem destes cursos de 
natureza educativos sindicais, deverão ser sempre efetuadas com um mínimo de 30 (trinta) dias de 
antecedência do seu início, especificando nome do trabalhador, setor e função. 
 
CLÁUSULA 19  – UNIFORME E MAQUIAGEM – As empresas que exigirem o uso de uniforme e maquiagem 
para realização dos serviços, deverão fornecê-los gratuitamente aos trabalhadores. Uniforme no mínimo 
de 03 (três) unidades por ano entregues ao trabalhador de uma única vez, sendo proibido qualquer 
desconto para ressarcimento.  
Parágrafo Único – Considera-se uniforme: a roupa e o calçado cuja cor e estilo sejam exigidos pela 
empresa para o exercício da função. 
 
CLÁUSULA 20 – ASSÉDIO MORAL – As empresas se comprometem a incentivar o bem estar físico e 
psicológico dos trabalhadores favorecendo um ambiente saudável nas relações de trabalho. 
Parágrafo Único – Assegura-se que os trabalhadores sejam chamados pelo nome,  excluindo-se 
substantivos (como colaborador, associado, etc). 
 

RELAÇÕES SINDICAIS ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO 
 
CLÁUSULA 21 – DIVULGAÇÃO – Fica assegurada o direito de acesso dos Dirigentes Sindicais Laborais e 
Patronal, as dependências das empresas pertencentes à Categoria do Comércio, Varejista, Atacadista e 
Serviços quando o objetivo for à entrega de convocações, correspondências, boletins de interesse da 
categoria, vedada a divulgação de material de cunho político ou partidário, ou a promoção de balburdias 
que possam vir atrapalhar o bom andamento dos trabalhos ou incitar ânimos nos estabelecimentos. A não 
obediência aos termos deste parágrafo ferirá normas constitucionais, gerando responsabilidade ao 
oponente.  
Parágrafo Primeiro – Ficando as empresas reservar, um quadro de aviso permitindo a fixação de 
informativos de interesse da categoria.  
Parágrafo Segundo – Fica estabelecido pelo descumprimento da Cláusula acima uma multa de 30% do piso 
da categoria multiplicado pelo número de trabalhadores do estabelecimento comercial, revertido para o 
Sindicato Laboral.  
 
CLÁUSULA 22 – LIBERAÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL – Aos Diretores da Entidade Sindical laboral, serão 
liberados sempre que necessário, sem prejuízo de sua remuneração, para trabalhar junto a categoria, 
desde que comunicado a empresa com antecedência de 72horas. 
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CLÁUSULA 23 - REPRESENTANTE POR LOCAL DE TRABALHO - Fica garantido a eleição de Delegados por 
local de trabalho, para o mandato de 12 (doze) meses, por voto secreto com a participação do Sindicato 
Laboral. Vedada a dispensa imotivada até 12 (doze) meses do término do mandato para as empresas com 
mais de cem trabalhadores. 
Paragrafo primeiro- A comissão será composta: Por 02 (dois) membros eleitos pelos trabalhadores. 

 
 

ADICIONAL DE HORA-EXTRA 
 

CLÁUSULA 24 – HORAS EXTRAS – As horas extraordinárias serão com acréscimos de 80% (oitenta) por 
cento, tendo como base  de calculo o divisor de 220 (duzentos e vinte) horas, para os trabalhadores em 
regime de tempo parcial, fica garantido o piso da categoria com o adicional de horas extras a 80% ,vedado 
o Banco de Horas. 
 
CLÁUSULA 25 – SUPRESSÃO DAS HORAS EXTRAS – A empresa que suprimir o labor extraordinário 
realizado pelo trabalhador, com a habitualidade e que tenha mais de 1 (um) ano de contrato de trabalho 
será obrigada à pagar, a titulo de indenização, o equivalente a um mês de remuneração por cada ano 
trabalhado. 
 
CLÁUSULA 26 - HORAS SUPLEMENTARES – Para o contrato de trabalho em regime de tempo parcial, 
vedada a compensação. 

 
CLÁUSULA 27 - INTERVALO ENTRE JORNADA - A não concessão ou concessão parcial, implicará no 
pagamento mínimo de uma hora como o acréscimo de 80% (oitenta) por cento. 

 
CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 

DESLIGAMENTO/DEMISSÃO 
 

CLÁUSULA 28 - CONTRATO DO TRABALHO - O Contrato de trabalho por prazo determinado ou 
indeterminado que for extinto, não terá reduzido o aviso prévio indenizado e os 40% do FGTS, salvo se por 
culpa reciproca declarada pela autoridade competente. Garantida a movimentação de 100 % do valor dos 
depósitos do FGTS e o beneficio do Seguro  desemprego de acordo com a legislação em vigor, vedada a 
arbitragem. 
  
CLÁUSULA 29 - CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO - A prestação de trabalho intermitente só 
mediante o acordo com a participação do Sindicato Laboral. 
 
CLÁUSULA 30 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO - Na hipótese de terceirização ficam garantidos aos 
empregados os mesmos direitos dos empregados da contratante. 

 
CLÁUSULA 31 - BANCO DE EMPREGOS- Os Sindicatos  Patronal  e laboral comprometem  se a elaborar um 
banco de oportunidades  e emprego a partir de 30 (trinta) dias da assinatura da presente convenção de 
trabalho. 
Parágrafo Único - As empresas  representadas  pelo SINCOVANI e SINCOVANIL se comprometem a 
consultar  o banco de emprego para a contratação  de trabalhadores  com  previsão de incentivos. 
 
 
CLÁUSULA 32 – CARTA DE REFERÊNCIA – As empresas fornecerão aos trabalhadores que forem demitidos 
ou que tenham pedido demissão, uma carta de referência no ato da homologação. 
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CLÁUSULA 33 – HOMOLOGAÇÃO – Ficam as empresas obrigadas a realizarem as homologações das 
rescisões contratuais no Sindicato Laboral, responsabilizando-se pelo reembolso do equivalente a 1% (um) 
por cento sobre o piso da categoria, inclusive os contratos anteriores a Reforma Trabalhista, isento o 
sindicalizado. Sob pena de pagamento correspondente a 30% (trinta) por cento do valor não homologado. 
Parágrafo Único – AGENDAMENTO – Através do site do Sindicato (www.sindconir.org.br). 

 
RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL  

E ESTABILIDADES. 
OUTRAS NORMAS REFERENTES A CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO 

 
CLÁUSULA 34 – CONFERÊNCIA DE CAIXA – A conferência dos valores de caixa para aqueles que exercem 
esta função, será realizada na presença do trabalhador responsável sob pena deste ficar isento de qualquer 
responsabilidade por erros verificados, e que haja recibo em duas vias, uma via ficando com o trabalhador. 
 
CLÁUSULA 35 – CHEQUE SEM FUNDOS – As empresas não poderão descontar dos seus empregados, o 
valor das mercadorias pagas em cheques devolvidos por insuficiência de fundos e cartão de crédito 
roubado, falsificado ou outro motivo qualquer e ticket alimentação, falsificado ou outro motivo qualquer, 
desde que sejam obedecidas as normas estabelecidas pelas empresas, as quais deverão ser fornecidas por 
escrito ao comerciário. 

 
JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS DURAÇÃO E 

HORÁRIO. 
 

CLAÚSULA 36 - JORNADA DE TRABALHO - Fica estabelecido que a Jornada de trabalho dos comerciários  
será de  44 (quarenta e quatro) horas  semanais. 
Parágrafo Único -  As empresas fixarão o horário de funcionamento do estabelecimento em local visível. 
 
CLAÚSULA 37 - FÉRIAS - Concessão e época, as férias serão concedidas por ato do empregador em um só 
período, excepcionalmente em até 3 (três) sendo que  um deles não poderão ser inferior a 14 dias corridos 
e os demais não poderão ser inferior a 5 (cinco) dias corridos , cada um, mediante a acordo entre o 
empregado e empregador com a  assistência do sindicato laboral.  
 
CLÁUSULA 38 - TEMPO DE SERVIÇO - Considera-se como tempo de serviço o que for despendido de sua 
residência ao local de trabalho e vice e versa, nas hipóteses de condução fornecida pelo empregador, local 
de difícil acesso e quando a jornada for realizada para a além da 8ª (oitava) diária e noturna. 

 
CLÁUSULA 39 - INTERVALO INTRAJORNADA – Fica assegurado o intervalo mínimo de 01:30 (uma hora e 
trinta minutos), sendo 01:00 (uma hora) para almoço e dois intervalos de 15 (quinze minutos) para o 
lanche, sendo de manhã e a tarde, computados na jornada diária do trabalhador. 

 
CLÁUSULA 40 – TURNOS PARA SHOPPING – Fica garantida aos trabalhadores em shopping 2 (dois) turnos 
diários de trabalho, sendo cada turno de 06:00 (seis horas) diárias. De acordo com  Lei  nº 12.790 de 14 de 
Março de 2013. 
 
CLÁUSULA 41 – TRABALHADOR ESTUDANTE – A jornada de trabalho do trabalhador estudante não poderá 
ser alterada, se tal fato implicar em prejuízo ao comparecimento ás aulas. 
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Parágrafo Primeiro – O Trabalhador estudante matriculado em curso regular noturno previsto em lei, 
desde que faça comunicação prévia à empresa, através de declaração fornecida pelo estabelecimento de 
ensino, não poderá prestar serviço após às 18:00 horas. 
 
Parágrafo Segundo – Serão abonadas as faltas que resultarem de provas escolares, concurso público, 
exames de vestibular e supletivo, desde que com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, o 
trabalhador comprove perante o patrão, a realização de provas coincidentes com o horário de trabalho. 
 
CLÁUSULA 42 – TRABALHO NOTURNO – A hora noturna será computada como de 52 minutos e 30 
segundos, considerando o trabalho exercido entre às 22 horas de um dia e ás 5 horas do dia seguinte. 
Parágrafo Único – Aos trabalhadores que trabalharem no horário noturno terão um acréscimo de 30% 
(trinta) por cento sobre seu salário. 
 
CLÁUSULA  43  –  AUSÊNCIAS ABONADAS - Além das demais ausências justificadas, na forma do artigo 473 
da CLT, ficam asseguradas aos empregados abrangidos: 
Parágrafo Primeiro– O abono de ausência, mas limitado até um máximo de 12 (doze) meio períodos de 
trabalho ao ano, ou de 6 (seis) períodos inteiros, às empregadas mães e, aos empregados pais que tenham 
a guarda de filho(s) menor(es) de 14 anos, para acompanhamento em consultas médicas, exames 
laboratoriais e internações hospitalares, mediante apresentação do respectivo comprovante. 
 
Parágrafo Segundo – O abono de ausências de 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da data do óbito, 
em caso de falecimento de pais, filhos e cônjuge, mediante a apresentação do correspondente atestado de 
óbito, nele incluído o prazo já previsto no artigo 473, I, da CLT. 
 
Parágrafo Terceiro – Abono de ausências em decorrência da prestação de exames vestibulares ou 
supletivos, ao empregado estudante, mediante informação prévia à respectiva empresa. 

 
Parágrafo Quarto – O abono de ausências, para fins de formalização de abuso à mulher, junto às 
autoridades competentes, de acordo com a Lei Federal nº 11.340 de 7 de agosto de 2006. Neste caso, a 
empregada deverá entrar em contato com Serviço Social para o dimensionamento do período e dar 
andamento às demais tratativas sobre o período de licença. 

 
CLÁUSULA 44 – TERMOS DE ADESÃO – Fica facultado o trabalho no comércio de Nova Iguaçu, Nilópolis, 
Itaguaí, Paracambi, Belford Roxo, Queimados, Japeri, Seropédica e Mesquita, cujo os empregados são 
representados pelo Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Nova Iguaçu, Nilópolis, Itaguaí, 
Paracambi, Belford Roxo, Queimados, Japeri, Seropédica e Mesquita, e as empresas pelo Sindicato 
Varejista de Nova Iguaçu, Itaguaí, Paracambi, Belford Roxo, Queimados, Japeri, Seropédica e Mesquita, 
Sindicato do Comércio Varejista de Nilópolis mediante Termo de Adesão em todos os feriados Nacionais, 
Estaduais e Municipais, desde que observadas as formalidades constantes na presente Convenção Coletiva 
que rege o trabalho nos dias dos feriados. 
Parágrafo Primeiro – As empresas que desejarem funcionar e trabalhar nos dias dos feriados, deverá 
requerer aos Sindicatos convenentes, a formalização de Termo de Adesão a presente Convenção Coletiva 
de Trabalho.  
Parágrafo Segundo – O simples protocolo de ingresso de documentos juntos aos Sindicatos não autoriza o 
trabalho nos dias do feriado. 
 
CLÁUSULA 45 – HORAS EXTRAS E ABONO DE FERIADO – Os empregados que efetivamente trabalharem no 
feriado farão jus ao adicional de 100% (cem por cento) sobre o valor das horas trabalhadas sendo jornadas 
nos termos do Artigo 59 da CLT. E para os comissionistas será garantido um abono de R$ 84,00 (oitenta e 
quatro reais) por feriado trabalhado. Ambos com natureza indenizatória.  
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CLÁUSULA 46 – AJUDA ALIMENTAÇÃO – O empregado que efetivamente trabalhar no dia de feriado, 
receberá da empresa uma ajuda alimentação no valor de R$ 23,50 (vinte três reais e cinquenta centavos), 
obrigação que deverá ser cumprida até a quinta hora da Jornada de Trabalho de cada empregado. 
Parágrafo Primeiro – Ficam isentas do pagamento do valor acima discriminado as empresas que forneçam 
diariamente de forma mensal tickets de empresas vinculadas ao PAT (Programa de Alimentação do 
Trabalhador), inclusive pelo trabalho no horário especificado do caput desta cláusula, ficando assegurado 
ao empregado o recebimento de ticket referente a todos os dias uteis do mês. 
 
Parágrafo Segundo – Ficam, também, isentas do pagamento do valor acima citado as empresas que 
optarem pelo fornecimento in natura, desde  que cumprida uma dentre as condições a seguir: 

a) As empresas que possuem lanchonete e que já pratiquem normalmente o fornecimento da 
alimentação. 

b) As que estejam equipadas com refeitório comprometendo se a manter a qualidade da alimentação. 
c) As empresas não equipadas com lanchonete ou refeitório poderão optar por firmar convênios com 

lanchonetes ou restaurantes próximo ao local de trabalho, comprometendo se, da mesma forma, 
com o atendimento da finalidade do benefício. 
 

Parágrafo Terceiro – O benefício estabelecido nesta cláusula deverá ser quitado sob listagem contendo 
assinatura dos empregados e indicando a forma pela qual foi concedida.  
 
CLÁUSULA 47 – AJUDA TRANSPORTE – O empregado que trabalhar no dia estabelecido nesta Convenção 
receberá do empregador ajuda transporte casa – trabalho – casa em vale transporte ou espécie.  
CLÁUSULA 48 – INTRAJORNADA – Fica garantido aos empregados que trabalharem no dia do feriado um 
intervalo, no máximo, até duas horas intrajornada.  
 
CLÁUSULA 49 – FOLGAS -  Fica garantido a todos os empregados uma folga remunerada em até 30 dias a 
contar do feriado trabalhado.  
Parágrafo Primeiro - Nos meses que tenha mais de um feriado fica garantido a todos os empregados uma 
folga remunerada em até 60 dias a contar do feriado trabalhado. 
 
Parágrafo Segundo – Na hipótese de rescisão de contrato de trabalho e não tendo sido possível usufruir da 
folga prevista nessa cláusula, o emprega será devidamente indenizado no valor equivalente a 100% do dia 
efetivamente trabalhado.   
 
CLÁUSULA 50 – TERMO DE ADESÃO – Fica ajustado que a adesão as condições para o  trabalho nos dias 
dos feriados serão feitas, exclusivamente, por Termo de Adesão a essa Convenção Coletiva de Trabalho, 
homologados por ambos os Sindicatos.  
Parágrafo Único – No ato da assinatura do Termo de Adesão a esta Convenção para o trabalho em dias de 
feriados, é obrigatória a apresentação do certificado negativo de débito expedido pelos Sindicatos 
convenentes.   
 
CLÁUSULA 51 – PENALIDADES – A infração a quaisquer das cláusulas do presente instrumento sujeitará a 
empresa infratora a penalidade correspondente a quantia de R$ 400,00 (Quatrocentos reais) por infração 
cometida e por empregado envolvido. Importância essa que reverterá em favor do Sindicato dos 
Trabalhadores no Comércio de Nova Iguaçu, Belford Roxo, Itaguaí, Paracambi, Japeri, Mesquita, 
Queimados, Seropédica e Nilópolis.  
Parágrafo Primeiro – Verificando o descumprimento de quaisquer das cláusulas a que pactuadas, o 
representante credenciado do Sindicato Laboral notificará a empresa da correspondente aplicação da 
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penalidade. A empresa terá 10 (dez) dias para o cumprimento da notificação ou apresentação de defesa. 
Na Notificação deverá constar a indicação da empresa e a cláusula infringida; 
 
Parágrafo Segundo – O trabalho nos dias de feriados estabelecidos neste instrumento, sem o 
correspondente Termo de Adesão, importará no pagamento da multa prevista no caput, por empregado. 
Valor este que reverterá ao Sindicato Laboral, caso a infração tenha sido apurada pelo Sindicato Patronal, a 
este reverterá o pagamento referido neste parágrafo. Havendo notificações concomitantes dos Sindicatos, 
prevalecerá exclusivamente aquela emitida pelo Sindicato Laboral.  
 
Parágrafo Terceiro – Verificada a presença de empregado trabalhando no estabelecimento no feriado 
pactuado sem ter seu nome constante do Termo de Adesão, ficará a empresa sujeita a multa prevista no 
caput, por empregado não constante.  
 
CLÁUSULA 52 – GARANTIA PRÉ-APOSENTADORIA – Fica garantida estabilidade aos trabalhadores que 
estiverem 24 (vinte e quatro) meses para usufruir da aposentadoria. 

 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

 
CLÁUSULA 53 – DESCONTO DAS MENSALIDADES SINDICAIS – As empresas desde que devidamente 
autorizadas, por escrito, pelo trabalhador descontarão em folha de pagamento e repassarão ao Sindicato 
dos Trabalhadores as mensalidades e as contribuições aprovadas pela Assembleia geral publicado em 
jornal de grande circulação convocado especificamente para este fim.  
Parágrafo primeiro: Imprimindo através do Site www.sindconir.org.org.br, pelo menu emissão de guias, 
imprimindo após 24 horas do solicitado, com vencimento todo dia 10 (dez) de cada mês. 

 
CLÁUSULA 54 – TAXA ASSISTENCIAL E OU NEGOCIAL LABORAL - Por autorização expressa da categoria 

profissional, conforme decisão da Assembleia Geral, abrangido por este instrumento coletivo que compõe 
a base territorial do sindicato e beneficiários das cláusulas relativas ao reajuste salarial além das demais 
garantias, com fundamento no ART. 513, alínea “e”, da CLT, destinarão ao Sindicato dos Comerciários de 
Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Paracambi, Itaguaí, Belford Roxo, Queimados, Japeri e Seropédica, a 
título de Contribuição Negocial de 2% (dois por cento) do piso salarial da categoria mensais, nos 
vencimentos adiantes estabelecidos.  
 
Parágrafo Primeiro – Os sócios estão isentos desta contribuição Assistencial e ou Negocial. A 
contribuição acima mencionada, para assistir aos integrantes da categoria representada, política e 
juridicamente, ainda a cumprir com todas suas obrigações estatutárias, tem por finalidade de repor os 
gastos desprendidos pela Entidade Laboral com a Campanha Salarial, bem como a garantia e 
manutenção da prestação de serviços assistências em favor dos comerciários. 
 
Parágrafo Segundo – As parcelas serão descontadas dos empregados em folha de pagamento nas 
condições adiante estabelecidas a partir do segundo mês subsequente a assinatura, até o término da 
vigência da Convenção Coletiva de Trabalho e recolhidas ao SINDCONIR, imprimindo o boleto em nosso 
site www.sindconir.org.br, pelo menu emissão de guias, após 24 horas do solicitado, com o vencimento 
todo dia 07 (sete) de cada mês. 
 
Parágrafo Terceiro - As empresas informarão ao Sindicato Laboral, os comprovantes com relação dos 
trabalhadores e valores da contribuição que trata da cláusula da Taxa Assistencial e ou Negocial. 
 
Parágrafo Quarto –  As empresas que não possuem empregados deverão informar ao Sindicato Laboral 
no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura da presenta Convenção Coletiva de 
Trabalho. 
 

http://www.sindconir.org.org.br/
http://www.sindconir.org.br/
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Parágrafo Quinto -  A contribuição regular aprovada em Assembleia Geral, publicado em jornal de grande 
circulação o que deverão faze-lo por documento (carta em papel ofício escrita de próprio punho) com cópia 
da Carteira de Trabalho das páginas da identificação do trabalhador (frente e verso) e página do contrato 
de trabalho, cópia do ultimo contracheque. Em razão da pandemia, a carta deverá ser enviada por 
correspondência ao Sindicato Laboral, com aviso de recebimento (AR), destacando o emitente  tudo 
conforme entendimento manifestado pelo Ministério Público do Trabalho, em Nota Técnica de Nº 01/2018, 
da Coordenadoria Nacional  de Promoção da Liberdade Sindical – CONALIS, e dos termos de acordo 
homologado pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo nº 1000356-60.20175.00.0000.  
 
Parágrafo Sexto - O prazo para manifestação contrária ao desconto Conforme Termo de Ajustamento 
de Conduta nº 201/2005, firmado entre o Sindicato dos Trabalhadores e o Ministério Público do Trabalho, 
firmado em 22 de setembro de 2005, é de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do depósito do pedido 
de registro do presente instrumento coletivo, na Superintendência Regional do Trabalho, ou de 30 dias 
corridos, contados da data de assinatura  da norma coletiva.  
 
Parágrafo Sétimo – O empregado enviará para a empresa cópia da carta de oposição com o 
comprovante de (AR) demonstrando que a oposição foi feita dentro do prazo acordado. As empresas não 
efetuarão o desconto da Contribuição Negocial, caso a oposição chegue em tempo hábil de retirar o 
desconto da folha do mês.   
 
Parágrafo Oitavo – O Sindicato dos Comerciários de Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Paracambi, 
Itaguaí, Belford Roxo, Queimados, Japeri e Seropédica, enviará paras as empresas a relação definitiva de 
empregados que apresentaram carta de oposição até 30 dias após o término do período para oposição.  
 
Paragrafo Nono – O envio de cartas de oposição pela empresa em conjunto ou separadamente será 
considerado prática antissindical e implicará na validade da(s) carta(s) de oposição.  

 

 
 

OUTRAS DISPOSIÇÕES 
 
CLÁUSULA 55 – DIA DO COMERCIÁRIO – A terceira segunda feira do mês de outubro será destinada à 
comemoração do DIA DO COMERCIÁRIO, sendo proibido o trabalho nesse dia e compensação referente a 
trabalho em dias anteriores.  

 
CLÁUSULA 56 – PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL E BASE TERRITORIAL – As empresas e os empregados 
abrangidos pelo presente instrumento, cujos Sindicatos assinam, observando o princípio constitucional da 
unicidade sindical, reconhecem reciprocamente os respectivos sindicatos, um ao outro, como únicos e 
legítimos representantes das respectivas categorias, bem como estabilidade dos dirigentes laborais. 
Parágrafo Primeiro – DO REGISTRO DO COMERCIÁRIO EM CTPS – De acordo com a Lei nº 12.790, de 14 de 
março de 2013 e Clausula 21º do Parágrafo Segundo da Convenção Coletiva de Trabalho a empresa deverá 
anotar na Carteira de Trabalho e Previdência Social, dos atuais e dos novos contratos, o cargo como 
“Comerciário” e, a função efetivamente exercida pelo trabalhador comerciário será consignada nas folhas 
para “Anotações Gerais” sendo vedada anotação de denominações genéricas, tais como: “auxiliar vendas”, 
“atendente” “operador de loja” ou ainda, “atribuições correlatas” .As empresas deverão anotar na CTPS do 
comerciário, na parte da contribuição sindical o nome do Sindicato, não sendo permitido anotar Sindicato 
de Classe. 
 
Parágrafo Segundo – Fica garantida aos trabalhadores, quando do preenchimento da CTPS, pela Empresa, 
a anotação correta do número da função que o mesmo exerce, de acordo com o (CBO) Cadastro Brasileiro 
de Ocupação. 
Parágrafo terceiro: As empresas deverão manter atualizados os dados cadastrais ao Sindicato Patronal e 
Laboral. 
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CLÁUSULA 57 – COTAS – Negros/as - Fica garantida que todas as empresas deverão ter em seu quadro de 
funcionários no mínimo 15% (quinze) por cento de trabalhadores negros e negras. 
 
CLÁUSULA 58 – DISPENSA DO AVISO PRÉVIO – O trabalhador que durante o cumprimento do aviso prévio 
comprovadamente obtiver novo emprego, fica dispensado do cumprimento do respectivo aviso, 
recebendo, nesta situação o proporcional aos dias efetivamente trabalhados. 
Parágrafo Primeiro – Fica garantido neste caso o prazo para realização da rescisão de contrato garantido 
por lei. 
Parágrafo Segundo – Será assegurado um aviso prévio de 60 (sessenta) dias para o trabalhador com mais 
de 45 (quarenta e cinco) anos de idade que conte pelo menos três anos de serviço na mesma empresa. 

 
CLÁUSULA 59 – INDENIZAÇÃO NO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA – As empresas que romperem o contrato 
de experiência ou temporário antes do seu termino final pagarão aos trabalhadores a título de indenização 
o equivalente a 100% (cem) por cento da remuneração, sem prejuízo do pagamento das verbas 
decorrentes da rescisão. 
 
CLÁUSULA 60 – MULTA – O descumprimento de qualquer das cláusulas da presente convenção, desde que 
não haja previsão expressa da cláusula própria, obrigará a empresa a pagar uma multa equivalente a 20% 
(vinte) por cento do piso da categoria por trabalhador ao Sindicato Laboral. 

 
CLÁUSULA 61 – LOCUTOR – Fica garantida que trabalhador que fizer o trabalho de locução da loja, terá na 
sua CTPS como função. 
 
CLÁUSULA 62 – FORO COMPETENTE – Elege a justiça Especializada do Trabalho da Comarca de Nova 
Iguaçu, para dirimir quaisquer controvérsias ou descumprimento do presente acordo, renunciado qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 
 
CLÁUSULA 63 – PLANO DE SAÚDE – Fica estabelecida que a empresa conceda a todos os trabalhadores e 
seus dependentes, plano de saúde sem ônus para os mesmos. 
 
CLÁUSULA 64 – MEDICAMENTOS – Fica estabelecida que a empresa pague todos os medicamentos, 
exames e procedimentos a todos trabalhadores até quando durar o seu afastamento médico. 
 
CLÁUSULA 65 – ESTABILIDADE À GESTANTE – Fica proibida a dispensa da trabalhadora gestante, desde a 
confirmação da gravidez até seis meses após o parto. 
 
CLÁUSULA 66 – AMAMENTAÇÃO (amamentação  do próprio filho)- Durante o período de amamentação, a 
mulher terá  direito a dois  descansos  de meia hora  e quando exigir a saúde do próprio filho , este período 
será delatado não podendo ser objeto  de acordo individual por si tratar do direito do filho. 
Parágrafo Único – Sendo o amamentado, pessoa que apresente problema de saúde a critério médico, fica 
resguardado o período de descanso especial superior a dois. 
 
 
CLÁUSULA 67 – MÃE ADOTIVA – A trabalhadora que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção 
de criança também tem direito a licença maternidade e o salário maternidade. A licença maternidade 
somente será concedida mediante apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã. 
Os períodos de licença e salário maternidade da mãe adotiva são devidos nos seguintes termos: 

a) De criança de até 01 ano de idade – direito até 120 dias; 
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b) De criança a partir de 01 até 04 anos – direito ate 90 dias; 
c) De criança a partir de 04 até 08 anos – direito até 60 dias; 

 
CLÁUSULA 68 – AUXÍLIO CRECHE – Fica garantida a todas as trabalhadoras 10% (dez) por cento do piso da 
categoria, como ajuda de custo com creche e ou babá, para as mães que tem filhos até 12 anos. 
 
CLÁUSULA 69 – IGUALDADE DE OPORTUNIDADE – Fica garantida a igualdade de oportunidades as 
mulheres, negros e negras, homossexuais e portadores de necessidades especiais, quando houver 
promoção a cargo de chefia, levando em consideração a sua capacidade profissional e não sua condição. 
 


