
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO - 2021/2022

Pelo prcscnte instrumcnto, firmam CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO, 
de urn lado o SINDICATO DOS SUPERMERCADOS E ATACADOS DE AUTO- 
SERVIQO DO ESTADO DA BAHIA
01.573.537/0001-03, neste ato representado por seu Presidcnte, TEOBALDO 
LUIS DA COSTA, brasileiro, casado, residente nesta capital, portador do CPF 
n°. 104.083.205-91 e do outro lado, o SINDICATO DOS EMPREGADOS NO 
COMERCIO DE SIMOES FILHO-BA CNPJ N° 32.700.585/0001-49, neste ato 
representado pelo presidente da FECOMBASE 
EMPREGADOS NO COM£RCIO DE BENS E SERVIQOS DO ESTADO DA 
BAHIA, Sr. Marcio Luiz Fatel, brasileiro, casado, portador do CPF n° 
555.401.985-49, residente nesta capital, respectivamente, todos devidamente 
autorizados por suas Assembleias, nos termos das Clausulas que seguem, 
que aceitam e mutuamente se obrigam, a saber:

I - CLAUSULAS DE NATUREZA ECONOMICA

SINDSUPER- CNPJ N°

FEDERAgAO DOS

CLAUSULA PRIMEIRA - PISOS SALARIAIS
1) A partir de 1° de agosto de 2021, fica garantido piso salariai, por fungao, 
nos seguintes valorcs:

a) R$ 1.175,92 (um mil cento e setenta e cinco reals e noventa e dois 
centavos), para os empregados com mais de 90 (noventa) dias de 
servigo na mesma empresa, que exergam as fungdes de office-boy, 
faxineiro, carregador, trabalhador bragal, copeiro, vigia, entregador, 
auxiliar de servigo, servente e similares, exceto o empacotador.

b) R$ 1.282,47 (um mil duzentos e oitenta e dois reals e quarenta e 
sete centavos), para os demais empregados com mais de 90 (noventa) 
dias de servigo na mesma empresa, exceto o empacotador.

1.2) A partir de 1° de margo * de 2021, para os trabalhadores, 
preferencialmente menores de 18 anos, que exergam a fungao de 
EMPACOTADOR, fica assegurada a remuneragao minima de um salario 
minimo, reajustado anualmente, de acordo com a legislagao em vigor.

Paragrafo primelro: Conceitua-se como EMPACOTADOR DE
SUPERMERCADO o empregado que tenha como fungao: empacotar as 
mercadorias adquiridas pelos clientes do supermercado; auxiliar o cliente no 
transporte dessas mercadorias; verificar na area de venda, se for o caso, o 
prego da mercadoria; recolher carrinhos da loja e auxiliar o operador de caixa 
em atividades afins.
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Paragrafo segundo: Fica estabelecido
EMPACOTADOR DE SUPERMERCADO
semanais.

que a jornada de trabalho do 
sera de 40 (quarenta) boras

CLAUSULA SEGUNDA - REAJUSTE SALARIAL
Os empregados do comercio supermercadista, com salario superior aqueles 
estipulados como piso salarial da categoria, a partir de 1° de Agosto de 2021, 
terao seus salaries reajustados com os seguintes percentuais:

a) O percentual de 5,00% (cinco por cento) para os empregados que 
recebem salario base acima do piso da categoria ate o teto de tres pisos 
da categoria estabelecido na Clausula Primeira, item 1, alinea “b”, 
compensando todas as antecipaqroes legais e espontaneas ocorridas 
periodo.

b) O percentual de 4,00% (quatro por cento) para os empregados que 
recebem salario base acima de tres pisos da categoria estabelecido na 
Clausula Primeira, item 1, alinea “b” ate R$ 8.000,00 de salario base, 
compensando todas as antecipayoes legais e espontaneas ocorridas no 
periodo.

Paragrafo primeiro: Fica instituida a livre negociayao individual para a 
fixayao do indice de reajuste daqueles empregados que recebem salario base 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais), garantindo aos mesmos a aplicayao de, 
no minimo 4,00% (quatro por cento) de percentual de reajuste, compensando 
todas as antecipayoes legais e espontaneas ocorridas no periodo.
Paragrafo segundo: Os empregados admitidos em data posterior a 1° de 
Maryo de 2020 farao jus ao aumento proporcional ao niimero de meses 
contados da admissao da empresa.

no

acima

CLAUSULA TERCEIRA - ABONO - Extraordinariamente por conta da COVID 
19. As empresas efetuarao o pagamento de um abono no valor de R$346,00 
(trezentos e quarenta e seis reais), a todos os empregados, divide em 02 
parcelas iguais de R$ 173,00 (cento e setenta e tres reais), a serem pagas nas 
folhas dos meses de Junho/2021 e Julho/2021, com carater de verba 
indenizatoria, sem integrar o salario pai'a os devidos fins.

clAusula quarta- tri&nio
A titulo de gratificayao adicional por tempo de serviyo, as empresas pagarao, 
mensalmente, aos seus empregados, para cada 03 (tres) anos de efetivo 
serviyo ao mesmo empregador, 3% (tres por cento) do respective salario, 
limitado cada trienio ao valor equivalente ao de um salario minimo legal.

clAusula quinta - quebra de caixa
A titulo de quebra de caixa, as empresas pagarao mensalmente aos seus 
empregados que exeryam efetivamente a funyao de caixa, 10% (dez por cento)
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do salario minimo, se o empregado tiver menos de 90 (noventa) dias de tempo 
de service efetivo na mesma empresa e 10% (dez por cento) do respectivo 
salario para os que possuem tempo de servigo superior.

Paragrafo primeiro: Ficam desobrigadas deste pagamento as empresas que 
nao descontarem de seus empregados as diferengas que ocorrerem no caixa.

Par&grafo tegundo: Os empregados que exercem a fungao de caixa ficam 
isentos de qualquer responsabilidade na hipotese de nao presenciarem a 
conferencia do numerario.

Par&grafo terceiro: Obrigam-se os empregadores a nao promoverem desconto 
no salario dos seus empregados das quantias correspondentes aos cheques 
por eles recebidos, que tenham sido sustados ou sem provisao de fundos, 
desde que observadas as normas da empresa.

CLAUSULA SEXTA • JORNADA DE TRABALHO
A jornada do empregado permanece de 44 (quarenta e quatro) boras semanais 
ou 08 (oito) boras diarias, sendo permitida a compensagao da duragao diaria 
do trabalho, desde que obedecidas as exigencias e formalidades legais e os 
seguintes itens:

a) As boras acrescidas em um ou mais dias da semana serao devidamente 
compensadas, em conformidade com a Lei.

b) As boras extras do empregado, uma vez nao compensadas, serao 
remuneradas com o adicional de 50% (cinquenta por cento), de acordo com 
a Lei.

c) Os empregadores fomecerao, gratuitamente, aos empregados convocados 
para o trabalho suplementar com duragao superior a lh30 (uma bora e 
trinta minutos), um lanche (in natura) ou ticket refeigao ou alimentagao no 
valor de R$ 3,68 (tres reais e sessenta e oito centavos).

Paragrafo primeiro: Fica convencionado entre as partes que o intervalo 
intrajomada para trabalho continuo, cuja duragao exceda de 6 (scis) boras, 
sera, no minimo, de 50 (cinquenta) minutos nos termos do inciso III do Art. 
611-AdaCLT.

Par&grafo segundo: Sera permitida tambem a realizagao de jornada normal 
de 36 (trinta e seis) boras semanais, com ate 06 (seis) boras diarias, sendo a 
remuneragao proporcional ao piso da categoria, nao sendo permitida a 
realizagao de boras extras, tampouco a contratagao de trabalhadores que 
tenham prestado servigo ao mesmo empregador nos ultimos 12 (doze) meses.

Par&grafo terceiro: Para ser contratado (a) sob o regime de jornada de 
36(trinta e seis) boras, o (a) trabalhador(a) devera preencher um dos seguintes 
requisites:

a) Estar comprovadamente matriculado (a) no ensino fundamental, medio
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ou universitario;
b) Individuos com idade igual ou superior a 40 (quarenta) anos;
c) Pessoas que faltem 05 (cinco) anos para aquisigao do direito de 

aposentadoria;
d) Pessoas com deficiencia (PCD);
•) Pessoas portadoras de doen9as graves;

CLAUSULA SfcTIMA - ADEQUAQAO DA JORNADA - COMPENSAQAO
Convencionam as partes que as horas excedentes da Jornada de trabalho 
poder&o ser compensadas mediante concessao de folgas, observando o 
disposto abaixo:

1) A carga maxima de horas excedentes de trabalho sera de 02 (duas) horas 
diarias e 30 (trinta) horas mensais.

2) As horas excedentes serao compensadas mediante concessao de folgas, 
que serao dadas obrigatoriamente no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, 
zerando assim todas as horas extras com o numero equivalente de folgas.

3) A concessao de folgas aqui acordadas nao impede a obrigatoriedade da 
folga semanal prevista em lei.

4) A compensacao decorrente das horas trabalhadas excedentes da Jornada 
diaria, ate o limite de 02 (duas) horas, dar-se-a com base na correlagao, 
considerando para cada hora de excesso, 01 (uma) hora de folga.

5) Sempre que solicitado pelo empregado, deverao as empresas fornecer 
copia de “espelho de ponto”, na forma requerida.

6) Os empregadores ficam proibidos de dar folga ao empregado no dia em 
que estiver escalado para o trabalho, salvo se requisitado pelo proprio 
empregado e de comum acordo com o empregador.

7) Na hipotese de impossibilidade das empresas cumprirem o acordado no 
prazo fixado, ficam obrigadas ao pagamento das horas excedentes 
trabalhadas e nao compensadas, acrescidas do percentual constante 
nesta conven^ao coletiva, estabelecido para adicional de horas 
extraordinarias, devendo o pagamento ser realizado, obrigatoriamente, nos 
30 (trinta) dias seguintes ao previsto no item 2 desta clausula, fechando o 
sistema a cada 60 (sessenta) dias, como aqui previsto. Em caso do 
pagamento nao ser realizado no mes seguinte ao periodo de compensagao, 
as horas extras serao pagas com o adicional de 100% (cem por cento).

Paragrafo unico: A redugao de Jornada diaria de que trata a clausula somente 
podera advir da compensagao de horas extras trabalhadas, nao se admitindo 
a sua estipulagao para fins de redugao do salario, conforme disciplina o artigo 
7°, inciso VI da CF/88 e ditames da Lei 13.189/2015.

CLAUSULA OITAVA - JORNADA DE TRABALHO ESPECIAL - X2X36
Fica facultado as empresas adotarem a Jornada especial 12x36 (12 horas de 
trabalho por 36 horas de descanso) para os empregados que laborem na 
condigao de auxiliar de patrimonio, seguranga ou fungoes similares.



Paragrafo tinico. Considera-se ja remunerados os trabalhos reaiizados cm 
domingos e feriados que coincidam com a referida escala, em face da natural 
compensa^ao das 36 (trinta e sets) horas seguintes destinadas ao descanso.

CLAUSULA NONA 
DOMINGOS
Fica uutorizado o funcionamento das empresas nos dias de domingo, com 
jornada normal de trabalho nas condiy6es abaixo discriminadas:

DO FUNCIONAMENTO DAS EMPRESAS AOS

Parigrafo primtiro: Oa empregadoa que forem eacalados para o labor em 
dias de domingo receberao, a titulo de refeiyao ou alimentayao, os seguintes 
valores:

R$ 26,87 (vinte e seis reais e oitenta e sete centavos) para as empresas 
com ate 50 (cinquenta) empregados.

a)

R$ 36,20 (trinta e seis reais e vinte centavos) para as empresas com 
mais de 50 (cinquenta) empregados.
b)

Paragrafo segundo: Os referidos valores valem somente a partir de 01 de 
maryo de 2021.

Paragrafo tcrceiro: A bonificayao, concedida nas condiyoes e nos limites 
definidos nesta Convenyao, nao possui natureza salarial e nao se incorpora a 
remunerayao para quaisquer efeitos.

Paragrafo quarto: O pagamento devera ser efetuado em ate 6 (seis) dias uteis 
apos o domingo trabalhado e devera ser em dinheiro ou cartao 
alimentayao/refeiyao. Ultrapassado este prazo, o pagamento so podera ser 
efetuado em dinheiro.

Par&grafo quinto: Fica assegurado, aos empregados que trabalharem durante 
o periodo de funcionamento das lojas aos domingos, a compensayao das 
horas efetivamente trabalhadas na folga da semana subsequente, 
previamente estabelecida na escala de revezamento.

Paragrafo sexto: Nenhum empregado jpstara obrigado a trabalhar em 03(tres) 
domingos consecutivos, devendo ser respeitado o interregno de 01 (um) 
domingo de descanso a cada 02 (dois) domingos trabalhados 
consecutivamente, entre os domingos em que houver funcionamento da 
empresa.

Paragrafo s6timo: No caso das lojas situadas nos shoppings centers os 
supermercados seguirao os horarios de abertura dos shoppings.

CLAUSULA DfeCIMA 
FERIADOS
Fica autorizado o trabalho nos feriados oficiais estabelecidos por Lei com 
jornada normal de trabalho nas condiyoes abaixo discriminadas:

DO FUNCIONAMENTO DAS EMPRESAS NOS
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Paragr&fo primeiro: Os empregados que forem escalados para o labor em dia 
de feriado receberao a tltulo de refeigao ou alimentagao, a partir de 01 de 
mar^o de 2021 o seguinte:

R$ 36,20 (trinta e seis reals e vinte centavos) para as empresas com ate 
50 (cinquenta) funcionarios, inclusive;

R$ 54,85 (cinquenta e quatro reals e oitenta e cinco centavos) para as 
empresas com mais de 50 (cinquenta) empregados.

Paragrafo segundo: Os empregados que forem escalados para o labor nos 
feriados da “Sexta-feira Santa” e 01/05/2021 e 24/06/2021, embora nao seja 
recomendado pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE 
SIMOES FILHO-BA o funcionamento das empresas nestas datas, receberao os 
valores abaixo discriminados:

a)

b)

R$ 35,46 (trinta e cinco reals e quarenta e seis centavos) nas empresas 
com ate 50 (cinquenta) funcionarios inclusive, que funcionarem ate as 
14:00hs;

a)

R$ 53,80 (cinquenta e tres reals e oitenta centavos) para as empresas 
com 51 (cinquenta e um) funcionarios, ou mais, que funcionarem ate as 
14:00hs;

b)

R$ 51,51 (cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos) nas 
empresas com ate 50 (cinquenta) funcionarios, inclusive, que permanecerem 
funcionando apos as 14:00hs;

c)

R$ 80,29 (oitenta reais e vinte e nove centavos) para as empresas com 
51 (cinquenta e um) funcionarios, ou mais, que permanecerem funcionando 
apos as 14:00hs;

d)

ParAgrafo tercelro: O pagamento, nas hipdtcses deserttas no par&grafo 
primeiro e segundo, devera scr cfetuado em dinheiro ou cart&o 
alimenta^do/refeigdo em ate 6 (seis) dias uteis apos o feriado trabalhado. 
Ultrupassado este prazo, o pagamento so poderd ser em dinheiro.

Pardgrafo quarto: Os empregados que forem escalados para o labor nos 
feriados dos dias 25/12/2021 e 01/01/2022, embora n&o seja recomendado 
pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SIMOES FILHO-BA 
o funcionamento das empresas nestas datas, receberao o seguinte:

R$ 74,41 (setenta e quatro reais e quarenta e um centavos) para as 
empresas com ate 50 (cinquenta) empregados;

R$ 149,97 (cento e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos) 
para as empresas com mais de 50 (cinquenta) empregados,

a)

b)
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Paragrafo quinto: As empresas que vierem a funcionar nas datas referidas no 
paragrafo anterior (25/12/2021 e 01/01/2022) poderao permanecer abertas 
ate as 19hs e deverao efetuar o pagamento referido no paragrafo anterior em 
dinheiro apos o final do expediente.

Par&grafo sexto: A boniflcafao, concedida nas condi^oes e nos limites 
definidos nesta Conven£&o, nao possui natureza salarial e nao se incorpora a 
remuneragao para quaisquer efeitos.

Paragrafo setimo: Fica assegurada, aos empregados que trabalharem no 
feriado, a compensagao das boras efetivgimente trabalhadas atraves da 
concessao de folga, previamente estabelecida na escala de revezamento, no 
periodo maximo de 30 dias apos o referido labor. Desatendida as condi^bes 
aqui estabelecidas, o empregador devera pagar a dobra correspondente na 
forma da Lei.

Paragrafo oitavo. Especificamente com rela^ao aos feriados dos dias 
25/12/2021 e 01/01/2022, em caso de nao ser concedida a folga no periodo 
maximo de 30 dias, a empresa sera obrigada a pagar as boras trabalhadas 
como labor extraordinario com o adicional de 100% sobre a bora normal.

Paragrafo nono. Os pagamentos dos valores retroativos pertinentes ao 
reajuste da bonificagao deverao ser pagos at6 a folha de maio de 2020.

clAusula d&cima primeira- dia do comerciArio
O dia do comerciario conforme Lei 12.790/13 sera comemorado no dia 30 de 

outubro, ocorrendo neste dia o funcionamento normal das iojas de 
mercadinhos, supermercados, hipermercados e atacados.

a) Em bomenagem ao dia do comerciario cada empregado que laborar no dia 
18/10/2021 tera direito a lima folga preferencialmente no dia do seu 
aniversario, sem prejuizo do descanso semanal remunerado.

b) Se a data do aniversario do empregado coincidir com feriado, ferias ou sua 
folga semanal, a folga devera ser concedida em outro dia util de trabalho 
dentro do referido mes, em comum acordo entre Empregado e Empregador.

c) Se a data do aniversario do empregado ocorrer antes do registro desta 
Conven^ao Coletiva na SRTE, a folga devera ser concedida em outro dia util 
de trabalho dentro do mes subsequente ao registro da convengao, em comum 
acordo entre Empregado e Empregador.

d) Para os empregados que fazem aniversario no ultimo dia do mes e que 
coincidir com folga, feriado ou ferias a folga sera concedida imediatamente 
no dia subsequente. r
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e) Fica acordado entre as partes que todas as empresas abrangidas pela 
presente convenc&o coietiva, deverao encaminhar aos sindicatos 
convenentes, atraves dos sens escritorios de contabilidade e/ou RH's, a 
relagao contendo os nomes dos empregados que foram contempiados com 
a folga no dia do aniversario correspondente ao labor no dia do 
comerciario, desde de que seja solicitado pelo aindicato laboral o prazo 
para envio sera de 05(cinco) dia uteis.

f) A folga prcvista no caput da clausula, correspondente pelo labor ncstc dia, 
devera ser gozada dentro do exerdeio da presente conveny&o coietiva, ou 
seja, antes do seu vencimento.

CLAUSULA DfiCIMA SEGUNDA - REFEIQAO
As empresas fomecenio, nos termos do PAT (Lei n° 6.321/76), alimenta^Ao 
aos seus funcionarios atraves do sistema de refei^ao convenio (ticket de 
refei^ao ou alimentagao), sem natureza salarial, com valor diario nao inferior 
a R$ 13,15 (treze reais e quinze centavos).

Par&grafo primeiro: Os referidos valores valem somente a partir de 1° de 
mar^o de 2021.

Paragrafo segundo: As empresas que preferirem podem, ao inves de fomecer 
ticket refeicao aos empregados, conceder esse beneficio atraves de refeitorios, 
cestas basicas ou de refeigoes prontas e, neste caso, comprometem-se a 
fiscalizar a qualidade da refeigao servida dentro de padroes nutricionais 
adequados e suficientes a manutencao da saude do trabalhador.

Paragrafo terceiro: As empresas que optarem pelo fornecimento de cesta 
basica como substitui^ao ao ticket, concederao uma cesta com valor igual ao 
somatorio dos tickets nos dias previstos para o labor no mes referenda.

Par&grafo quarto: As empresas devem disponibilizar agua potavel aos 
funciondrios durante o periodo de expediente.

II - CLAuSULAS SOCIAIS B DE RELAQdBS TRABALHISTAB

CLAUSULA DfeCIMA TERCEIRA - SUBSTITUIQAo
Em caso de substituigao nao eventual, na mesma fungao ou cargo de 
confianca, o substitute passara a receber, a partir do primeiro dia e enquanto 
durar a substituigao, a mesma remunera^ao do substituido.

CLAUSULA D&CIMA QUARTA - GARANTIA PROVIS6RIA
Com excegao dos empregados admitidos em carater de experiencia e nas 
hipoteses de pedido de demissao ou dispensa por justa causa, assegura-se a 
estabilidade temporaria nas condicoes e prazos seguintes: (
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a) Gestante - 80 (oitenta) dias apos a licenga matemidade.
b) Pre Aposentado - Nos 12 (doze) ultimos meses que antecedem a data para 

aquisigao do direito a aposentadoria voluntaria. O empregado perdera o 
direito a esta garantia se, ao entrar no periodo aquisitivo de pleitear a 
aposentadoria, nao o fizer.

c) Afastamento por doen$a - De 30 (trinta) dias apos alta medica para os 
empregados que tenham sido afastados do trabalho por tempo igual 
superior a 06 (seis) meses.

CLAUSULA D&CIMA QUINTA - EMPREGADO ESTUDANTE
O empregado estudante, estando devidamente comprovada esta condi^ao,
gozara das seguintes prerrogativas:

ou

a) A jornada de trabalho nao podera ser alterada se implicar em prejuizo 
seu comparecimento as aulas;

b) Atendidas as conveniencias do servigo, as empresas tentarao coincidir as 
ferias do empregado estudante com o periodo de ferias escolares;

c) Serao consideradas justificadas, sem necessidade de compensagao, as 
faltas ao service decorrentes de realiza^ao de exames vestibulares, desde 
que comprovadas e cientificado o empregador 48 (quarenta e oito) boras 
antes.

ao

CLAUSULA DlbCIMA SEXTA - ABONO DE FALTAS
As empresas nao farao descontos nos salaries dos empregados quando 
deixarem de comparecer ao servigo, desde que apresentem documentos que 
comprovem as seguintes situates:
1) Ate 02 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do conjuge, 

ascendente, descendentes, irmaos, ou pessoa declarada como sua 
dependente economica;

2) At6 03 (tres) dias consecutivos, em virtude de casamento;
3) Ate 05 (cinco) dias consecutivos, em virtude de nascimento do fiiho;
4) Por 01 (um) dia, a cada 12 (doze) meses, em caso de doa^ao de sangue;
5) At6 02 (dois) dias, em caso de alistamento eleitoral.

CLAUSULA D&CIMA S&TIMA - LOCAL PARA AMAMENTAQAO
As empresas que contarem, por loja, com mais de 30 (trinta) empregados do 
sexo feminine, com idade superior a 16 (dezesseis) anos, obrigam-se a manter 
local destinado a guarda dos respectivos filhos em idade de AMAMENTAQAO, 
facultado o convenio com creches.

CLAUSULA D&CIMA OITAVA - DISCRIMINAQAO SALARIAL
As empresas fomecerao aos seus empregados recibos de remuneragao mensal 
discriminando todas as verbas.

CLAUSULA DftCIMA NONA - ATESTADOS MEDICOS E ODONTOL6GICOS
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Serao reconhecidos os atestados medicos e odontologicos fornecidos por 
facultativos do Sindicato dos Empregados, em ra2ao da existencia de 
Convenio com Instituto Nacional de Seguridade Social.

CLAUSULA VIG&SIMA - CURSOS E CONCURSOS OU EVENTOS AFINS
O empregado podera ausentar-se do servigo, no periodo maximo de 03 (tres) 
dias por ano, para participar de cursos, seminarios de aperfeigoamento 
profissional especifico da atividade do comercio e no interesse deste, nao 
ocorrendo prejuizo salarial.

Paragrafo unico: A participagao em eventos sindicais dependera da iniciativa 
do respectivo Sindicato dos Empregados, sendo facultado ao empregador o 
atendimento, observando-se a compensagao da jornada.

CLAUSULA VIOfeSIMA PRIMEIRA- UNIFORMES
As empresas, na medida em que exijam, fornecerao gratuitamente e 
anualmente, 03 (tres) uniformes aos seus empregados, sendo responsaveis 
pela regulamentagao do uso em servigo.

CLAUSULA VIG&SIMA SEOUNDA - RESCISAO E HOMOLOGAQAO
A rescisao dos contratos de trabalho sera regida pelos seguintes principios: 
a) O empregado que pedir demissao e conceder aviso-previo, desde que ja 

tcnha cumprido 1/3 (um tcrgo) do respectivo prazo, ficara dispensado do 
cumprimento do restante, na hipbtese de, comprovadamente, obter novo 
emprego, sendo remunerado apenas pelos dias trabalhados.

b) Desde que solicitada, a empresa fornecera Carta de Referencia, se o 
empregado nao tiver sido despedido por justa causa;

c) Os empregadores se obrigam a fomecer aos empregados, por ocasiao da 
rescisao contratual, a relagao de salaries de contribuigao (formulario SB- 
13), em duas vias.

d) £ assegurado aos empregados com mais de 45 anos de idade, despedidos 
sem justa causa, e que foram admitidos ate 28 de fevereiro de 2004, com 
mais de 03 (tres) anos de efetivo labor para a mesma empresa, um aviso 
previo de 60 (sessenta) dias, sendo que os 30 (trinta) dias excedentes do 
legal serao considerados indenizados, nao podendo ser utilizados para 
contagem de avos para ferias, 13° salario ou outras vantagens legais, 
inclusive integragao ao tempo de servigo.
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e) As homologacoes das rescisoes contratuais coin mais de um ano de 
vinculo empregaticio serao efetuadas preferencialmente no Sindicato 
laborad, se contiverem ressalvas, deverao estar relacionadas no verso do 
documento rescisorio.

CLAUSULA VIG&SIMA TERCEIRA - EXAMES M&DICOS
As empresas fomecerao aos seus funcionarios copias dos rcspectivos 
atestados de saude ocupacional (ASO), alem de copias dos exames 
complementares.

CLAUSULA VIGfcSIMA QUARTA - LOCAQAO DE MAO DE OBRA
Os empregadores se obrigam a nao aceitar no interior de suas lojas, 
empregados de outras empresas sem carteira assinada.

clAusula vig&sima quinta - prevenqAo
O SINDSUPER, em parceria com o SINDICATO DOS EMPREGADOS NO 
COMERCIO DE SIMOES FILHO-BA, compromete-se a realizar campanhas e 
atividades informativas e preventivas sobre as doen^as ocupacionais, 
planejamento familiar, doengas sexualmente transmissiveis, etc., mediante 
calendar!© anual, que devera ser de conhecimento previo de todos os 
envolvidos.

clAusula vig&sima sexta
REQUALIFICAQAO PROFISSIONAL
As partes aqui convencionadas instituem nesta data uma comiss&o parit&ria 
objctivando, a formula^ao de propostas e projctos para o estabelccimcnto de 
uma politica de gera^fio de empregos, requalificagfio profissional, a^des 
socials c outros temas de intcresse das categorias patronal e laboral.

POLfTICA DE EMPREGO E

clAusula vig&sima s^tima
TRABALHADOR
O SINDSUPER e o SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE 
SIMOES FILHO-BA recomendam que as empresas implementem o Programa 
de Cultura do Trabalhador, instituido pela Lei n° 12.761/2012, e 
proporcionem as medidas para conceder o vale-cultura, na forma da 
Icgislagao citada, incentivando o acesso a cultura dos seus empregados

PROGRAMA DE CULTURA DO

clAusula vig&sima oitava - seguro obrigatorio
As empresas concederao seguro obrigatorio, por acidente ou morte, para os 
empregados que transportem valores ou exer^am as atividades de vigia.



CLAUSULA VIOftSIMA NONA - AMIBTtNCIA JURlDICA AOS VIOIAS
A» cmpreuaa, atravds do ucu Dcpartamcnto Jurldlco, preatarao ausiatencia 
jurldica aoa scut empregados que, no excrclclo da funcfio de vigla, praticarcm 
atos que Icvem a responder a^do penal, desdc que respeitadas 6s normas de 
seguran^a e de eonduta estabelecidaa pela empresa.

CLAUSULA TRIG&8IMA - 1GUALDADE DE OPORTUNIDADE8
As entidades subscritoras dessa Conven$&o Coletiva de Trabalho reconhecem 
e incentivam a igualdade de oportunidades para todos, no acesao A rela^o de 
emprego ou na sua manutengao, independente do sexo, origem, raga, cor, 
cstado civil, religiao e situagao familiar.

U - CLAUSULAS DE RELAQdES SINDICAIS

clAusula trig&sima primeira- filiaqAo / divulgaqAo
Os representantes Sindicais, devidamente credenciados, poderao, em dia, 
bora e local previamente acordados com as empresas, nclas comparecer para 
filiagao de novos socios.

Par&grafo finico: A divulgagao da atividade sindical far-se-a na mesma 
ocasiao, observadas identicas condigoes, sendo que as publicagoes nao 
poderao center ofensas ou agressoes aos empregadores.

clAusula trig&sima segunda
REPRESENTANTE SINDICAL
As empresas que tiverem, nos seus quadros, empregados que sejam dirigentes 
sindicais, poderao liberar apenas 01 (um), para ficar a disposigao do Sindicato 
dos Empregados.

DIRIGENTES SINDICAIS/

clAviula TIUOftaiMA tbrciira • dbsconto de mensaudade
As efflprtsfts deseontarao dos sous emprogados, que assim solielfarem per 
eserito, as mensalidades sindieais, ree@lHende=as na eonta eerrente de 
ilNDICATO DOS EMPREGADOS NO C0MERGIO DE S1M0ES PILH0-1A m 
praao maximo de 0§ (einee) dias uteis apes e respective deseente.

ParAgrafo unico: Os empregados que solicitarem o descon to da 
mensalidade, estao desobrigados da pagamento da taxa assistencial prevista 
na clausula trigesima terceira.

clAusula trig&sima quarta - do proorama de BENEFfcios da 
CONVENQAO COLETIVA - 2021/2022.
Fica instituido PROGRAMA DE BENEFICIO DA CONVENgAO COLETIVA 
2021/2022 para as empresas abrangidas por esta Convengao Coletiva,
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Supermercados, Hipermercados, mercados e Atacados de Auto Service, 
mercadinhos e minimercados, localizadas no Municipio de Simoes Filho, nos 
seguintes termos:

A forma de pagamento indenizatorio para o funcionamento aos DOMINGOS e 
FERIADOS, nos moldes pactuados nas Clausulas Oitava e Nona e a 
Adequa^ao da Jornada/Compensacao pactuado na clausula Sexta so poderao 
serem utilizadas para as empresas que aderirem ao PROGRAMA DE 
BENEFlCIOS DA CONVENQAO COLETIVA - 2021/2022.

Paragrafo Primeiro - A empresa optante devera requerer ao sindicato patronai, 
juntando a este, os documentos necessarios para expedigao do CERTIFICADO 
DE ADESAO AO PROGRAMA DE BENEFlCIOS DA CONVENgAO COLETIVA 
2021/2022, ora instituido.

Paragrafo Segundo - O requerimento devera ser realizado anualmente de 
forma expressa, via requerimento de forma eletronica, digital ou presencial, 
acompanhada da seguinte documentagao:

S Comprovante de Situapao Cadastral da Pessoa Juridica - CARTAO DE 
CNPJ;

^ Declaracao do numero de empregados, instruida com copia da ultima 
GFIP ou CAGED, a criterio da empresa;

^ Comprovante de pagamento da obrigac&o sindical patronai, previstas na 
Convencao Coletiva 2021/2022, qual seja, da contribuicao assistencial.

Paragrafo Terceiro
gratuitamente pelo alndleato patronai, a todos o« interesaados, de forma 
eletrbnlca, digital ou preaencial atrawte de:

O modelo do requerimento sera disponlbilizado

✓ Forma eletrdnlca - e=maU <iind8upeif0gind8uperba.com.br> 
s Digital - Site -https://www.sindsuperba.com.br
S Presencial - Rua Gilberto Amado, n° 276, Ed. Mamede Paes Mendonga, 

Armagao, Salvador -Ba

Paragrafo Quarto - O sindicato patronai fomecera ao sindicato laboral os 
documentos necessarios para a consequente fiscalizacao;

Paragrafo Quinto - O certificado de adesao ao PROGRAMA DE BENEFlCIOS 
DA CONVENQAO COLETIVA 2021/2022, somente tera validade mediante a 
assinatura do sindicato patronai, com validade ate a data-base do presente 
Instrumento Coletivo de Trabalho, a fim de que a mesma possa fixar cm seu 
respective estabelecimento comercial em local visivel para fins de fiscalizagao;

Paragrafo Sexto - O certificado de adesao ao PROGRAMA DE BENEFlCIOS DA 
CONVENQAO COLETIVA 2021/2022 devera ser renovado apds o vencimento 
de cada Convencao Coletiva de Trabalho;
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Paragrafo Setimo - O certificado de adesao ao PROGRAMA DE BENEFfCIOS 
DA CONVENQAO COLETIVA 2021/2022, e indispensavel para todas as 
empresas abrangidas por esta Conven^ao Coletiva que desejam se beneficiar, 
direta ou indiretamente das clausulas referentes a forma de pagamento 
indenizatorio para o funcionamento nos DOMINGOS e FERIADOS nos moldes 
pactuados nas clausulas Oitava e Nona desta Convengao Coletiva.

a) As empresas que nao aderirem ao PROGRAMA DE BENEFlCIO DA 
CONVEN^AO COLETIVA 2021/2022 poderao utilizar o trabalho do 
comerciario nos DOMINGOS e FERIADOS remunerando o labor nestes 
dias na forma da legisla^ao vigente.

O CERTIFICADO DE ADESAO PROGRAMA DEParagrafo Oitavo
BENEFICIOS DA CONVEN^AO COLETIVA 2021/2022, e indispensavel para 
todas as empresas abrangidas por esta Convencao Coletiva que desejam se 
beneficiar, direta ou indiretamente da clausula referente a Adequa^ao de 
Jornada e Compensa^ao nos moldes pactuados na clausula Sexta desta 
Convengao Coletiva.

b) As empresas que nao aderirem ao PROGRAMA DE BENEFlCIO DA 
CONVENQAO COLETIVA 2021/2022 nao poderao utilizar o beneflcio da 
clausula Sexta, Adequagao de Jornada e Compensa^ao, devendo seguir 
o quanto preceituado no artigo 59 da CLT, Lei 13.467/2017.

CLAUSULA TRIGfiSIMA QUINTA - TAXA ASSISTENCIAL
Serao pagas aos Sindicatos, as seguintes taxas assistenciais:

a) Em favor do SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE 
SIMOES PILHO:

Os empregadores descontarao dos seus empregados nao sindicalizados R$ 
19,00 (dezenove reais) nos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, 
novembro, dezembro de 2021, Janeiro e fevereiro de 2022.

a.l - As empresas deverao recolher as contribuiyoes deduzidas dos salaries 
dos empregados e depositar na conta corrente do SINDICATO DOS 
EMPREGADOS NO COMERCIO DE SIMOES FILHO, em formulario propria, 
fomecido pelo Sindicato dos Trabalhadores, 05 (cinco) dias uteis apos a 
dedugao, sob pena de multa de 2% (dois por cento) e atualizagao monetaria;

a.2 - O empregado podera opor-se aos descontos previstos nesta clausula, 
manifestando a sua livre intengao de nao sofrer o referido desconto, devendo



tanto, comparecer a sede do seu Sindicato, preenchendo 
apropriado, e ou, enviar correspondencia ao sindicato laboral se opondo ao 
desconto mediante carta com aviso de recebimento (AR), sendo obrigatoria 
apresenta^ao, na sede de sua empresa, do comprovante de entrega do objeto 
postado ao Sindicato laboral, no prazo de fechamento da folha de 
pagamcnto, sob pena de haver processado o referido desconto.

a.3 - Excepcionalmente para assegurar seu direito de oposi^ao a cobran9a da 
taxa assistencial, o empregado que estiver no grupo de risco da COVID 19 e 
que nao esteja prestando servigos na empresa, podera enviar e-mail ao 
sindicato laboral se opondo ao desconto, o desconto somente nao sera 
efctuado se o envio do e-mail ocorrcr cm tempo habil das empresas 
suspenderem o referido desconto.

formulario

a.4 O valor e criterio do desconto referido nesta aiinea e de 
responsabilidade unica e exclusiva do SINDICATO DOS EMPREGADOS NO 
COMERCIO DE SIMOES FILHO.

a.5 - Caso alguma empresa ou o SINDSUPER venha a ser demandado 
judicialmente a restituir a qualquer empregado os valores descontados em 
razao do cumprimento desta clausula, o SINDICATO DOS EMPREGADOS NO 
COMERCIO DE SIMOES FILHO se obriga a assumir tal divida, desde que 
seja previamente comunicado pela(s) empresa(s) ou pelo SINDSUPER, da 
existencia de agao judicial tao logo seja citada/notificada, a fim de que possa 
ingressar no feito para promover sua respectiva defesa, devendo, ainda, a(s) 
empresa(s) envolvida(s), em sua(s) contestagao(6es), requerer judicialmente a 
inclusao do sindicato na lide, independentemente de comunicar a entidade 
extrajudicialmente.

a.6 - Caso alguma empresa ou o SINDSUPER venha a ser condenado 
judicialmente a restituir a qualquer empregado os valores descontados em 
razao do cumprimento desta clausula, independentemente do acolhimcnto 
do pedido de inclusao do Sindicato na lide mencionado no Paragrafo Sexto, 
o SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SIMOES FILHO 
ressarcira o exato valor pago judicialmente pela empresa ou pelo 
SINDSUPER, ficando estes autorizados a compensar/deduzir, sem 
necessidade de previo aviso, o valor fa condenagao com qualquer credito 
destinado ao SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SIMOES 
FILHO, ainda que decorrente de mero repasse.

b) Em favor do SINDSUPER:
As empresas filiadas ao SINDSUPER deverao recolher a taxa assistencial 
Patronal, nos termos da legislagao vigente- inciso IV do artigo 8° da 
Constituigao Federal, e com disposigao legal na aiinea “E” do Art2° do 
Estatuto do SINDSUPER, sendo o prazo para pagamento ate 31 de agosto de 
2021, a importancia conforme tabela a seguir:

Para as empresas que possuem de 01 a 05 empregados R$ 100,00
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Para as empresas que possuem de 06 a 10 empregadps R$ 200,00

Para as empresas que possuem de 11 a 20 empregados R$ 300,00

Para as empresas que possuem de 21 a 50 empregados R$ 500,00;

Para as empresas que possuem de 51 a 100 empregados R$ 1.000,00;

Para as empresas que possuem de 101 a 500 empregados R$ 1.500,00;

Para as empresas que possuem de 501 a 1000 empregados R$ 4.000,00;

Para as empresas que possuem de 1001 a 2000 empregados R$ 6.000,00;

Para as empresas que possuem mais de 2000 empregados R$ 10.000,00;

Paragrafo Primeiro: So terao direito a votos nas assembleias gerais 
patronais os associados aue esteiam quites com as taxas assistenciais ou
contribuicoes sindicais em favor do Sindicato dos Supermercados e
Atacados de Auto Servico do Estado da Bahia. Conforme disposto nas
alineas “A” e “F” do artigo sexto do Estatuto do S1NDSUPER.

Paragrafo Segundo - Os valores a serem recolhidos serao pagos atraves de
boleto bancario enviado previamente ou deposito em conta corrente Ag.: 
0232-1; Conta corrente 116.628-0 do SINDSUPER.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - DEMANDAS COLETIVAS
As partes aqui convencionadas acordam que o ajuizamento de demandas 
coletivas em face de um dos Sindicatos ou de quaisquer das empresas aqui 
representadas, sera precedido de reuniao administrativa entre os 
represcntantes dos Sindicatos, participando os representantes das empresas 
envolvidas, quando for o caso.

Paragrafo unico: A reuniao previa de que trata o caput desta clausula sera 
dispensada quando se tratar de ajuizamento de a?6es e medidas 
relacionadas a posse, face o seu carater de extrema urgencia.

CLAUSULA TR1G&SIMA S&TIMA - MULTA
Fica estipulada a multa de um piso salarial constante na clausula la, letra 
“a”, desta convengao, para o caso de descumprimento das obrigagoes de fazer, 
contidas nesta Convengao, da seguinte maneira:
a) Comctida por qualquer das entidades convenentes, a multa revertera em 
favor da outra.
b) Se a infragao tiver sido cometida por parte das empresas, a multa sera 
revertida em favor dc cada empregado prejudicado.
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CLAUSULA TRIG&SIMA OITAVO - DATA BASE
Pica mantida a data base da categoria para 1° de mar^o, vigorando esta 
Convencao Coletiva de 1° de margo de 2021 ate 28 de feveretro de 2022.

Paragrafo unico: As entidades subscritoras desta Conven^ao poderao, a 
qualquer tempo, na forma lei, desenvolver negociagoes sobre as clausulas 
aqui convencionadas ou outras condigoes de trabalho.

E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente em tres vias de igual teor, 
para que possa produzir seus juridicos e legais efeitos.

Salvador, 01 de junho de 2021.
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