
SINDICATO DOS EMP.REGADOS EM SHOPPING CENTER DE LONDRINA

GoNVENçÃO OOLETTVA DE TRABALHO

convenção coletiva de_!1ug[r9,_que fazem entre si, de um rado sINDSHoppING _SINDICATO DOS EMPREGADOb NO COMERCI'O VANENSTA DE SHOPPINGCENTER DE LONDRINA, e de outro rado o sINDICATo Do coMÈiôiõVAREJISTA DE LoNDRINA, através de seus rrprr*rtuntes legais abaixo assinados,mediante as cláusulas seguintes:

em copa, cozinha, Iimpeza, vigia,
RS 460,00 (quatrocentor 

" 
rcrrút"

l pftgnJt Convenção Coletiva ae trauatho terá vigência de lo de maio de 2007 até 30de abril de 2008.

ÇI,Áusure sgcuNDe - ABRANcËÌ.tctA
Abrange todos os empregador nóìor*rrio varejista de shoppings centers quetrabalham na base territorial do sindicato da categoria pioãr.ionur.

Ficam estabelecidos os seguintes pisos sararús mínimos:
a. Para empregados que trabalham

contínuos, Office Boy, o valor de
reais).

b. Após 90 (noventa) dias de sewigo na empresa, os empregados
constantes na letra "a". perceberão piso salariaf mínimo Oe Rb lãt,So
(quatrocentos e oitenta e um reais e õinqüenta centavos).

c' Aos empregados que trabalham nas demais funções, fica assegurado
piso 

_salarial até 90 (noventa) dias de serviço na empresa, o valor de Rl$
481150 (quatrocentos e oitenta e um reais ó cinqtienia.rntuuor;.

d. Após 90 (noventa) dias de serviço na empresa, os empregados
constantes na letra "c", perceberão piso salariaf mínimo de nb SSS,OO(quinhentos e trinta e cinco reais).

penÁc, naro irNrcg: A proporcionalidade do piso salarial estabelecido no ..caput,'
somente poderá ser aplicada no caso dos empregalãs contratados para rr1.iu.;À-udu, ouseja, de 04 horas. 

e -- - -

.
Em lo de maio de-20.07, us .tpr.sut concederão aos seus empregados o reajustecorrespondente ao índice de 6% (seis por cento), que deverá sei aiticaao sobre ossalários vigentes em maio/2006.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para aplicação do índice de 6%o,deverá ser observado osalário de maio/2006, conigido na dãta aL iunholzo06, quando da celebração da CCT2006/2007.
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PARAGRAFO SEGLTNDO - Aos empregados admitidos após lo de maio de 2006, será
garantido o reajuste estabelecido no capul desta cláusula proporcional ao tempo de
serviço, nos seguintes termos:

MÊS
MAIO
JLINHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRTL

ANO
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007

INDICE ACUMULADO
6,00Yo
5,50yo
5,00Yo
4,50Yo
4,00Yo
3,50Yo
3,00Yo
2,50Vo
2,00Yo
1,50yo
l,00yo
0,50yo

panÁCnaFo TERCEIRO - Em virtude da celebração da convenção somente nesta
data, as empresas deverão efetuar o pagamento da diferenga salarial do mês de
maiol2007,junho/2007 e julho/2007, juntamente com o salário do mês agosto/2007 em
folha de pagamento complementar.

As partes signatárias do presente instrumento comprometem-se a abrir negociações
sobre plano de assistência médica para os empregados da categoria, no mês de
outubro/2007.

cLÁusuLA SEXTA - CON\rÊNIO SA4ENSALIDApES
As empresas ficam obrigadas a descontar da folha de pagamento de seus empregados,.
desde que por esses devidamente autorizados por escrito, convênios e mensalidades que
vierem a firmar com o sindicato anuente, repassando ao mesmo, até o dia 07 de cada
mês subseqüente ao desconto, sob pena de incorrer em multa pecuniária no percentil de
2% (dois por cento) do valor, independentemente de juros moratório de IYo (um por
cento) ao rnês.

Fica assegurado aos empregados com menos de 01 (um) ano, o pagamento das férias
proporcionais.

Os empregados que percebam sob a forma de comissões, terão como garantia de

remuneração mínima o equivalente ao piso salarial da categoria, sendo que tais
empregados, cujo valor das comissões ultrapasse o valor do piso salarial ora
estabelecido, Íìcam excluídos desta garantia.

penÁCneFo PRIMEIRO - A média das comissões e repouso sobre as mesmas para
cálculo das férias, 13o salário, aviso prévio e demais verbas rescisórias, deverá ser
apurada com base nos últimos 12 (doze) salários percebidos, da seguinte forma: a parte
vãriável dos salários dos comissionados seú corrigida monetariamente pela aplicação
do INPC, mês a mês, ou outro índice que vier a substitui-lo.
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PARAGRAFO SEGLINDO - Fica ajustado gu€, para a apuração do cálculo
correspondente ao repouso semanal remunerado de que trata a Lei n.o 605, de
05.01.1949, do empregado comissionado, será dividindo o valor das comissões pelos
dias úteis efetivamente trabalhados, multiplicando-se pelo número de folgas e ocorridas
no mês correspondente, ressalvando as disposições contratuais mais favoráve is,
consignadas em Carteira/Contrato de Trabalho.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As empresas ficam obrigadas a fornecer aos empregados
comissionados, o valor das vendas que eles realizarem sobre os quais foram calculadas
as comissões.

PARÁGRAFO QUARTO - Para Íins de cálculos dos valores devidos ao empregado
comissionados, quando laborar extraordinariamente, fica adotado o entendimento
preceituado no En. 340, do C.TST,, limitado ao adicional de 50Yo, calculado sobre o
valor das comissões a elas referentes.

PARÁGRAFO QUINTO - Quando o balanço for efetuado durante o expediente normal,
as horas efetivamente trabalhadas serão remuneradas a razáo dos valores devidos a
título de repouso semanal rémunerado .

Serão de responsabilidade dos caixas
devolvidos ou os cartões de crédito não
quando tais empregados não atenderem
tais meios de pagamentos das vendas,

e vendedores, e destes cobrados os cheques
acolhidos pelas empresas emitentes dos cartões,
as norïnas intemas das empresas com relação a

US
Os empregados vestibulandos terão abonadas as faltas
motivo de provas, desde que devidamente comprovadas.

IS
dos dias não trabalhados, por

O pai, mãe ou responsável legal, e somente um destes, terão abonadas as suas faltas para
acompaúamento de enfermidade ou tratamento à saúde de seus filhos menores, ou
incapazes em qualquer idade, comprovados por atestado médico, limitado a dois
atestados a cada 06 (seis) meses.

oÉcnae
Fixa-se a jornada de trabalho dos empregados abrangidos pela presente CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO em 44 (quarenta e quatro) horas semanais, de segunda a
domingo respeitando-se uma folga semanal, ficando ressalvado eventuais contratações
preexistentes mais benéficas para os empregados.

pAnÁCneFO PRIMEIRO - Se o empregado não gozar a folga semanal a que tem
direito, ou trabalhar em feriado civil e religioso, o dia trabalhado na folga ou feriado
será remunerado com o adicional de 100% (cem por cento), ressalvado o caso dos
comissionistas, nos termos do parágrafo 4o. da cláusula 8". do presente instrumento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Excetuando-se os empregados que laborem em empresas
com atividade preponderante de lazer e alimentaçáo, frca acordado o adicional de 50%
para as duas primeiras horas extras trabalhadas em feriados e 70oÁ para as demais,.
ressalvando-se o caso dos comissionistas, previsto no parágrafo 4o, da cláusula 8', deste
instrumento
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panÁCneFO TERCEIRO - Fica estabelecido entre as partes a abeúura do comércio
em Shopping Center nos feriados civis e religioso abaixo indicados, garantindo aos
empregados que trabalharem nestes dias uma folga compensatória, bem como o
pagamento das horas extraordinárias conespondentes, respeitando-se o disposto na
cláusula 8u, parágrafo quarto, deste lnstrumento.

PARAGRAFO QUARTO - As empresas terão que comunicar, antecipadamente e por
escrito, a escala dos empregados que trabalharão nos feriados, bem como quando terão
suas folgas compensatórias, que deverão ser desfrutadas na vigência da presente
convenção.

RELAÇÃO DOS DIAS FERIADOS QIJE TERA ABERTURA E FUNCIONAMENTO
NORMAL, MEDIANTE CONCORDANCIA DOS EMPREGADOS ORA
MANIFESTADA, O INTERESSE ECONÔMICO DO EMPREGADOR E ANUÊNCIA
DAS ADMTNTSTRAÇÕES OOS SHOPPINGS:

. 01 de maio de2007 @ia do Trabalho), no horário das 14:00 às 20:00 horas;
o 07 de junho de2007 (Corpus Christi), no horário das l4:00 às 20:00 horas;
. 07 de setembro de2007 (Independência), no horário das 14:00 às 20:00 horas;
. 12 de outubro de 2007 (Feriado Religioso), no horário das 14:00 às 20:00 horas;
. 02 de novembro de 2007 (Finados), no horário das 14:00 às 20:00 horas;
. .15 de novembro de 2007 (Proclamação da República), no horário das 14:00 às

20:00 horas;
r 10 de dezembro de 2007 (Aniversário de Londrina), no horário das 14:00 às

20:00 horas;
. 2l de abril de 2008 (Tiradentes), no horário das 14:00 às 2-0:00 hoqas.

RELAÇÃO DE DATAS COMEMORATTVAS E FERTADOS- Eì4 qUE NÃO
HAVERA FI.INCIONAMENTO DAS LOJAS, COM EXCEÇÃO AS COM
ATryIDADES DE LAZER E ALIMENTAÇÃO, SALVO DISPOSIçÃO OU
ACORDO ESPECIAL FIRMADO POSTEzuORMENTE ENTRE AS PARTES:

o 13 de maio de 2007 @ia das Mães) em compensação pelo feriado do dia
0l  .05.2007;

a

a

a

a

15 de junho de2007 (padroeiro de Londrina)
12 de agosto de 2007, @ia dos Pais) em compensação pelo feriado do dia 07 de
juúo de2007;
25 de dezembro de 20O7(Natal), inclusive ârea de alimentação;
1o de janeiro de 2008 (Confratemização Universal), inclusive ârea de
alimentação;
04 de fevereiro de 2008 (Camaval) em compensação pelo feriado de 07 de
setembro de2007;
05 de fevereiro de 2008 (Camaval) em compensação pelo feriado de 12 de
outubro de2007;
21 de março de 2008 (sexta-feira santa);
23 de março de 2008 @omingo de Páscoa), em compensação pelo feriado de 21
de abril de 2008.
PARÁGRAFO OUINTO: Os empregados que estiverem de folga nos dias
destinados a compensação dos feriados trabalhados, terão direito a uma folga
compensatória,para não ocorrer a compensação de folga com outra folga.

o

a
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empregadores:

A) Do dïa 15.12.2007 a23.12,007, das 10h00 às 23h00'
gi No Dia24.12.2007 das 10h00 às 18h00.
C) No dia 31.12.07 das 10h00 às 18h00'

PARAGR,{FO úNICO - As horas excedentes trabalhadas neste período,.deverão ser

remunetadas como extraordinárias, respeitando-se o caso dos comissionados' previsto

no parágrafo 4o,dacláusula 8", deste instrumento'

T A -

f f ie fe tuarsuu, , , ,Ju,duïábutnoparaosdomingos,deformaa
;J1an;il qre a folga semanal dos empregados recaía, no mínimo' em 02 (dois) domingos

por mês.

pARÁGRAFO TINICO - Aos empregados dos setores de lazer e alimentação, fica

garantido que uma folga por mês recaía em domìngo'

As partes convenenÃ;;tipulam;s seguintes horários especiais de trabalho para o mês

de DEZEMBR Ol20O7, âut serão revezados entre empregados a critério dos

.d. d. t'*'ho diária além da 8" (oitava) hora,

fica garantúo alimentação a ser fornecida pelas empresas.

PARAGRAFO UNICO:.As empresas deverão, também, fomecer à alimentação para os

empregados escalados para trabalharem aos domingos, quando a jornada extrapolar a 6'

hora diária.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - ESÇALAS DE TRôBALHO

C o m o f o r m a a . " o @ , f o l g a s e d a s e s c a l a s e s t a b e l e c i d u ' p u * - , : :
empregador, ., .-pr.sas, até o últi*o dia útiido mês anterior, deverão afixar as escalas

a ser cumprida no mês subseqüente, em local visível, bem como fornecer cópias para os

empregados.

PARAGRAFO PzuMEIRO - Caso seja descumprido a forma estabelecida no "caput"'

em especial em relação ao horario., a entidade profissional poderá cobrar uma multa

.ãrr";'f..I, a21voao piro salarial da categoria -(ciáusula 3 letra "a"), por empregado e a

cada vezque se 
"onútu, 

a infração e de'imedìato será a empresa notificada da multa

pela entidáde Profissional;

PARAGRAFoSEGUNDO_Casoaempresanãoefetueopagamentodamultarelativa
a notificação recebida, no prazo de 30 dias a contar do recébimento da multa, poderá a

entidadê profissional efetuar a cobrança judicialmente perante a Justiça do Trabalho'

A .tpt.t.s ficam obrigadas a fornecer

pagamèntos ou contracheques, detalhando as
aos seus empregados comprovantes de

importâncias ãe todas as veúas salariais^e

ãs-respectivos descontos efetuados, inclusive

respectivo.

os valores de depósitos do FGTS do mês

gry-



a) A empregada gestante terá estabilidade no emprego, desde a confirmação da gestação

até 30 (trinta) dias após o término da estabilidade constitucional.
b) O empregado que sofre; acidente de trabalho, conforme definido na legislação de

acidente de trabalho, gozarâ de estabilidade provisória pelo prazo de 30 (trinta) dias

após o término da estabilidade legal, desde qrre o afastamento em deconência do

acidente seja superior a 15 (quinze) dias e què tenha sido beneficiado por auxílio
previdenciário especíÍico.
c) Para efeito de aposentadoria, gozarâ de estabilidade provisória pelo prazo de 01 (um)

ano, o empregado que durante a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho
completar l0 (dez) anos de serviços prestados ao mesmo empregador e que comprove
em Carteira de Trabalho um mínimo de 29 (vinte e nove) anos de serviço. A

estabilidade provisória prevista nesta cláusula não prevalecerá na hipótese de dispensa
por justa causa ou pedido de demissão,

Os uniformes, quando instituídos pelos empregadores e os equipamentos
quando exigidos pela natureza dos serviços, serão fomecidos aos

eratuitamente.

de proteção,
empregados

dias não úteis e em dias de
para os empregados que

CLÁUSULA VIGESIMA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS
O adicional de horas extras será de 50% (cinqüenta por cento) para as duas primeiras

horas e de 70oÂ (setenta por cento) para as que excederem as duas primeiras horas,

ficando autorizada a prorogação de jornada, sem prejuízo à compensação ou ao Banco

de Horas instituído pelas empresas.

CLAUSULA VIGESIMA PzuMEIRA. VALE TRANSPOJ
Se as empresas solicitarem o trabalho dos empregados em
folga, deverão conceder o vale-transporte gratuitamente
trabalharem nesses dias.

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGTINDA. GOZO DE FEzuAS
O inicio do período de gozo das ferias dos empregados, não podení coincidir com

folgas.

IM iDAD
Pelo descumprimento de qualquer obrigação objeto das cláusulas acordadas, o
empregador fica obrigado a pagar ao empregado prejudicado uma multa igual a l0%
(dez por cento) do piso salarial da categoria por cláusula infringida.

FÍCI
Fica acordado entre as partes que todos os benefïcios concedidos aos empregados,

previstos nesta Convenção, ou ainda outros bene'Íïcios que vierem a ser concedidos aos

ãmpregados como: Lanches, Vale - Farmácia, Vale - supermercado, não terão qualquer

natureãa salarial, não integrando a remuneração para qualquer efeito, especialmente
para fins de, férias, 13" salário, comissões, FGTS e demais verbas rescisórias ou

indenizatórias, independentemente de autorização expressa do funciônário.

crÁusurn vtcÉsfiran ourNrl - seNco pr FIoRAS
Fir, rnantido o regime de compensação de horas de trabalho, denominado Banço de

Horas, desde que obedecidas a legislação vigente e que o acordo com os empregados e

as empresas seja homologado antecipadamente pelo sindicato profissional e a

comp.nsaçáo terâ que ser realizada dentro da vigência da convenção coletiva.
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O .rpfrg;do deverá exercer a função pats a qual foi contratado, salvo
promoçal ou ainda na hipótese de alteração necessária de função,

o caso de
desde que

ãevidamente justificada e com a çoncordância do empregado.

clÁUsUte vlCnSnr{a SBtnA- lrutrn pn REWRSAo asslsreNcw -
Ar *trp"*r descontarão a titulo de Reversão Assistencial, em favor do Sindicato
profirrionul, o valor equivalente a 4Yo (quatro por cento) da remuneração bruta auferida

em AGOSTOl2007,pára recolhimento até o dia 10.09.2007, e o valor equivalente a 4%

(quatro por cento) dá remuneração bruta de NOVEMBRO/20O7 , paÍa recolhimento até

ò'aiu iO1Z2Ofn, de todos os empregados da empresa, sindicalizados ou não,

associados ou não.

penÁCnnFo PRIMEIRO - Fica assegurado aos empregados o direito de oposição à

referida contribuigão, que deverá ser apresentada individualmente pelo empregado, por

escrito ao sindicato prôfissipnal, oom õOpia protocolizada ao empregador, até l0 (dez)

dias antes de ser efeiuado o primeiro desionto, sem efeito retroativo, identificando-se e

assinando o documento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O inadimplemento desta cláusula em percentuais e prazos

previstos, sujeitará o empregador às penalidades previstas no art. 600 da CLT, além da

laculdade de ser cobrada via ação de cumprimento'

PARAGMFO TERCEIRO - A cobrança da taxa de reversão assistencial, ou

contribuição sindical devidas ao sindicato, sení ijuizada, em caso de inadimplemento,

perante á Justiça do Trabalho, que desde já as partes elegem como competente'

ienunciando a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

D.*rá t* .f.t""ao .. f"u* ao SWOTCATO DO COMERCIO VAREJISTA DE

LONDRINA, entidade patronal, o pagamento de duas taxas de reversão assistencial,

dwendo a primeira ser iecolhida atè tS.O9.ZOOZ no valor de R$ 40,00 (quarenta reais)

para as miôro-empresas, R$ 80,00 (oitenta reais) paras as pequerlas 9mqle.t.,:l_t ll
ïã0,0õ i..nto , ,..r.ni" reais) para as demais empresas' acrescido de 1Yo (um por

. ^ - . - - J ^

;;;;;i,i|;; ,oiui u*to da fofra de pagamento dô.mês de agosto/2007. A segunda
-L -^  . I ^

parcela,_no valor rec.o"lhida-.até-o .d i.dia 15 de novembro de

ãõbïa; , f f iseracrescidaaspenal idadesprevistasnoart igo
600 da CLT.

Os recolhimentos serão devidos por todos os integrantes da categoria econômica,

sindicalizados ou não, associados ou não, representaãos'pelo Sindicato do comércio

v.i.iitá de Londrinu, .* sua base territorial è, deverão ser recolhidas no BANco Do

BRASIL S/A, em .ont" 12.585-7 Agência 1582'2 Londrina' As guias Para a Taxa de

Revenão Assistencial patronal serão fornecidas pelo Sindicato patronal e a

Contribuição sindical poderá ser retirada no mesmo Sindicato ou pelo site da Federação

do Comércio do Paraná.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A cobrança da taxa de reversão assistencial patronal' ou a

contribuição ,indiruiì.-fu-, aos Sindicatos convenentes, será ajuizada, em caso de

inadimplámento, perante a Justiça do Trabalho,'que desde já as partes elegem como

r-o*ptt.*., renunciando a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja' í ' '  Ò ' j ^  
' :

{r'^ t,l
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Ct ÁUSULA VtCgSftíe NONA - As paÍtes acordantes, outorgam ao Sindicato
Just içaãoTrabalhoaçõesdecumprimento,sejade

matdria salarial, seja por'descumprimento de cláusula convencionais, ou matéria de

direito individual, indçendentemente da condição de associado ou não pelo empregado'

E por estarem justos e contratados, as partes ftrmam a presente Convenção Coletiva de

Tr'úalho, ,* óin.o vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

Londrina, 22 de agc:to de 2007.

Sindicato dos

Vareiista de Londrina
a Nabhan



Âo
Ministério do't'rabalho e Ernprego
Subdelegacia Regional clo I'rabalho de Londrina.

SINDSIIOPPING SINDICATO DOS EMPREGADOÍJ N()
COMERCIO VAREJISI'A DE SI-IOPPING CENTER DE LONDRINA, registrado sob
o no 24000.008.263192 e no CNPJ no 95.561.77510001-42 e o SINDICATO DC)
COtvíl',llì(ll0 VAIìlÌJIS'T'A Dll LOi\lDRlNz\ IÌ REGÏÃO, rcgistrnclo so (ì n
24290.372185 c no CNI'J 75,220.954/0001-0c), erÌì cumprimettto ao clisposto rlít
Instrução Norrnativa SR'VTEM No 0l , de 24 de março de 2004, solicitam o clcpósito,
registro e posterior arquivamento de Acordo Coletivo de Trabalho, firmado pelos
representantes aìttorizaclos através das respectivas Assembléias.

Para tanto, apresentam uma via original do instrumento a seÍ
depositado, registrado e arquivado, nos termos do inciso II, do art. 4o., da Instrução
Norrnativn SR'I'/TIIM ttn 0l , de 24 cle março clc 2004.

Londrina, 22 de Agosto 2007.

\--:..*1+--_..\

Sindicat eíóio Vàrejisì4 de Shopping
lenter de

Maria lzabelPeruci
79.9r
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l$ii+
',P.if

$

Nr
34


