
 

 

 
INFORMATIVO - SINCOVAL 

 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 

Comércio em geral – 2020/2021 
 

Foram aproximadamente 26 horas de negociações entre as entidades que 
representam empregados e empregadores do comércio varejista da região que resultaram na 
nova redação da convenção coletiva do comércio de rua. Sempre buscando o equilíbrio das 
relações de trabalho, condição essencial para uma relação de emprego longeva, as entidades 
deliberaram sobre questões importantes, inovadoras e mesmo provisórias como os impactos 
da pandemia na capacidade de pagamento dos empregadores e a preservação da saúde dos 
trabalhadores. A precariedade das reuniões virtuais e a extensa lista de decretos municipais e 
estaduais que alteravam as condições de abertura do comércio dificultaram, mas não 
inviabilizaram as negociações. 

 
Com o fim das contribuições sindicais obrigatórias, as entidades buscaram meios de 

prover a subvenção de suas atividades, essenciais à manutenção da estrutura formada por 
profissionais que cooperam durante todo o ano na busca, análise, organização e 
compartilhamento de dados e informações que nos permitem produzir instrumentos normativos 
realmente eficazes. 

 
Além das cláusulas inovadoras, outras já previstas em edições anteriores passaram 

a merecer destaque na atual condição do varejo local, que teve suas atividades restritas ou 
proibidas pelas medidas de combate à pandemia pelo governo municipal, cooperando para 
uma maior distorção concorrencial e o crescimento vertiginoso do comércio eletrônico. 

 
Mesmo em condições adversas, o apoio e a participação dos empresários foi 

intensa, até mesmo inesperada. Suas experiências pessoais no comércio nos permitiram dirigir 
nossos esforços em busca da regulação de temas que realmente importam. Temos plena 
convicção de que a nova convenção coletiva é imperfeita e demanda ajustes que tornem ainda 
melhor regulamentados o ambiente concorrencial e as relações de trabalho. Continuamos 
trabalhando com este objetivo. 

 
Um abraço a todos. 

 
Ovhanes Gava 

Presidente do SINCOVAL 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Pisos Salariais - Foram ajustados em 2,46%, correspondente ao INPC acumulado de 
maio/2019 a abril/2020. O piso salarial de ingresso, inferior aos demais pisos em razão da 
necessidade de treinamento dos trabalhadores inexperientes e dos custos decorrentes, 
continua sendo um importante diferencial para o setor produtivo que recebe a maior para dos 
novos trabalhadores no mercado de trabalho. De forma inovadora, a nova CCT autorizou que 
as novas contratações realizadas por MEIs, MEs e EPPs com até 20 empregados possam 
ocorrer mediante o pagamento de salário equivalente a 95% do piso salarial de ingresso, 
contribuindo para a redução dos custos das novas contratações. 
 
Reajuste salarial – Os salários fixos ou a parte fixa dos salários mistos superiores aos pisos 
salariais receberam o mesmo percentual de reajuste, capaz de recompor o poder aquisitivo dos 
salários, observada a proporcionalidade do reajuste em relação à data de admissão do 
trabalhador. Os aumentos espontaneamente concedidos podem ser compensados. 
Excepcionalmente, os reajustes salariais e as diferenças salariais decorrentes da retroatividade 
do reajuste à data-base (maio) poderão ocorrer até o 5º dia útil de fevereiro, março e abril de 
2021, cooperando para melhor organização financeira dos empregadores. 
 
Empregada Gestante – Exames Demissionais – Empregados e empregadores continuam 
autorizados a incluir nos exames demissionais, exames para constatação de gravidez da 
trabalhadora. Os custos do exame ficam a cargo do empregador e, sendo constatada a 
gravidez, a rescisão do contrato é imediatamente suspensa e o contrato de emprego 
permanece em vigência. Tal providência coopera para evitar a dispensa de trabalhadoras num 
momento em que precisa de proteção especial, para ela e para o nascituro. 
 
Seguro de vida – Destinada a incluir uma proteção financeira adicional aos trabalhadores do 
comércio neste momento de crise pandêmica, a contratação de apólice de seguro de vida em 
grupo ao preço de R$8,00 mensais por trabalhador é resultado de uma intensa busca por 
preços bastante competitivos quando considerada a cobertura prevista, disponibilizado a todas 
as empresas que não tenham contratos em melhores condições. 
 
Feiras Itinerantes – Há 8 anos Londrina não convive mais com as conhecidas “feirinhas” 
itinerantes que se instalavam na cidade em períodos próximos às datas promocionais do 
comércio, oferendo produtos sem identificação de origem, sem garantia e sem a emissão de 
nota fiscal de venda e em prejuízo ao comércio e aos vendedores locais. Foi do Sincoval a 
iniciativa de denunciar e alterar a legislação que inviabilizou a concessão de liminares que 
permitiam a instalação destas feiras através de projeto de lei apresentado à Câmara pelo 
Vereador Junior Santos Rosa. 
 
Compensação de Folgas – Os empregadores continuam autorizados a compensar com horas 
extras, até 16 de março de 2021, limitadas a duas por dia, as horas em que os trabalhadores 
permaneceram afastados o período de 18 a 31 de março de 2020, em razão do Decreto 
Estadual 4230/2020. 
 
Datas Comemorativas – Foi preservado o calendário de datas comemorativas do comércio, 
ampliando o horário de atendimento ao consumidor nos dias que as antecedem. A necessidade 



 

 

de pagamento de horas extras e a concessão de alimentação representa a contrapartida 
financeira, mas também o reconhecimento e a valorização especial empenho dos comerciários 
nestes períodos. 
 
Sábados à Tarde – Após 40 anos de tentativas frustradas, desde 2015 o comércio local pode 
atender seus clientes no período da tarde de todos os sábados. Antes, os lojistas podiam 
trabalhar somente nos dois primeiros sábados do mês, condição que cooperou para a criação 
de um hábito prejudicial e atualmente injustificável, que é a concentração das compras nas 
duas primeiras semanas do mês, ainda que praticamente todas as compras possam ser 
realizadas com programação de pagamento para o dia do mês que o consumidor escolher. 
 
Vendas de Final de Ano – Dezembro é a grande referência para o comércio e, especialmente 
este ano, representa a possibilidade de o empresário recuperar os graves prejuízos financeiros 
causados pela administração da pandemia. Além do horário de abertura das lojas ampliado, o 
atendimento ao consumidor no feriado do dia 10/12 em que se comemora os 86 anos da 
fundação de Londrina e no domingo que antecede o Natal são condições fundamentais para o 
fomento do comércio local. Para as empresas que abrirem suas portas nestas datas, as 
compensações destes dias deverão ocorrer no dia 04 de janeiro, dias 15/02 e 17/02, segunda e 
quarta-feira de carnaval, respectivamente. 
 
Cláusulas Por Adesão – Prevista nas cláusulas 6ª, 17ª e 18ª, a adesão é facultativa e 
destinada somente aos empresários interessados na prestação de serviços em horários 
diferenciados. O compromisso empresarial de rigoroso cumprimento da convenção através de 
formulário específico disponibilizado pela entidade patronal é a única condição para usufruírem 
das condições previstas em tais cláusulas. 
 
Vale-Transporte – Cooperando com a mobilidade urbana e a redução do comércio ilegal do 
vale-transporte, os custos dos deslocamentos entre a residência do trabalhador e o local de 
trabalho poderá ser antecipado pelo empregador em dinheiro, o que não implicará na 
integração dos valores antecipados na remuneração dos trabalhadores. 
 


