
TERMO ADITIVO A CONVENCAo COLETIVA DE TRABALHO 2020/2021 

NUMERO DA SOLICITACAO: MR055067/2020 
DATA E HoRARIO DA TRANSMISSAO: 20/10/2020 As 10:33 

NUMERO DO PROCESSO DA CONV~NCAO COLET/VA PRINCIPAL: 10162.101516/2019-90 
DATA DE REGISTRO DA CONVENCAO COLETIVA PRINCIPAL: 06/08/2019 
S/NDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERC/O NO ESTADO DE GO/AS, CNPJ n. 02.336.949/0001-92 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). EDUARDO GENNER DE SOUSA AMORIM' , ' 

E 

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA NO ESTADO DE GOlAS, CNPJ n. 01 .641 .158/0001-03, neste 
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). EDUARDO GOMES DOS SANTOS; 

celebram 0 presente TERMO ADITIVO DE CONVEN<;AO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as 
condi~oes de trabalho previstas nas clausulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - VIGENCIA E DATA·BASE 

As partes fixam a vigencia do presente Termo Aditivo de Convencao Coletiva de Trabalho no periodo de 01° 
de abril de 2020 a 31 de maryo de 2021 e a data-base da categoria em 01D de abril. 

CU\USULA SEGUNDA - ABRANGENCIA 

o presente Termo Aditivo de Convencao Coletiva de Trabalho abrangera a(s) categoria(s) Empregados no 
Comercio Varejlsta em Geral, com abranglmcia territorial em Abadia de Goias/GO, Abadiania/GO, 
AcreunalGO, AdelandlalGO, Agua Frla de Golas/GO, Agua Llmpa/GO, Alexania/GO, Aloandia/GO, 
Alto Horizonte/GO, Alto Paraiso de Goias/GO, Alvorada do Norte/GO, Amaratina/GO, Americano do 
Brasil/GO, Amorin6polis/GO, Anhanguera/GO, Anlcuns/GO, Apareclda de Golanla/GO, Apareclda do 
Rio Doce/GO, AponHGO, Ara~u/GO, Aragarc;as/GO, AragoianlalGO, AraguapazlGO, Arenopolis/GO, 
AruanaJGO, Aurllandia/GO, Avelinopolls/GO, BalizalGO, Barro Alto/GO, Bela Vista de Goias/GO, Born 
Jardim de Golas/GO, Born Jesus de Goias/GO, Bonfinopolis/GO, Bonopolls/GO, Brazabrantes/GO, 
Britania/GO, 8uritl Alegre/GO, Burltl de Golas/GO, Burltln6polls/GO, Cachoeira AltalGO, Cachoeira 
de Goias/GO, Cachoelra Dourada/GO, Cac;u/GO, Calap6nla/GO, Caldazinha/GO, Campestre de 
Golas/GO, Campinac;u/GO, Camplnorte/GO, Campo Alegre de Goias/GO, Campo Llmpo de Goias/GO, 
Campos Belos/GO, Campos Verdes/GO, Carmo do Rio Verde/GO, Castelandla/GO, Caturai/GO, 
Cavalcante/GO, Ceres/GO, Cezarina/GO, Chapadao do Ceu/GO, Cocalzlnho de Golas/GO, Colinas do 
SuI/GO, Corrego do Ouro/GO, Corumba de Golas/GO, CorumbaibalGO, Cristlan6polis/GO, Crixas/GO, 
Crominla/GO, Cumari/GO, Damianopolis/GO, Damolandia/GO, Davinopolls/GO, DioramalGO, 
Divlnopolis de Goias/GO, Doverlandla/GO, Edeallna/GO, EdelalGO, Estrela do Norte/GO, FainalGO, 
Fazenda NovalGO, Firmin6polis/GO, Flores de Golas/GO, Formoso/GO, Gameleira de Goias/GO, 
Goianapolis/GO, GoiandiralGO, Goianesla/GO, Gol~nla/GO, GolanlralGO, Golas/GO, Golatuba/GO, 
Gouvelandia/GO, Guapo/GO, Guaraita/GO, Guarani de Goias/GO, Guarlnos/GO, Heitorai/GO, 
HidrolandialGO, Hldrolina/GO, laciara/GO, Inaclolandla/GO, Indlara/GO, Inhumas/GO, Ipameri/GO, 
Ipiranga de Goias/GO, Israelandia/GO, Itaberai/GO, Itaguari/GO, Itaguaru/GO, I taj ilfGa , ItapacilGO, 
ltapirapua/GO, ltapuranga/GO, ltaruma/GO, ltau~u/GO, IvolAndialGO, JandaialGO, JaraguaJGO, 
JaupacllGO, Jesupolis/GO, Joviania/GO, JussaralGO, Lagoa Santa/GO, Leopoldo de Bulhoes/GO, 
Mairipotaba/GO, Mambai/GO, Mara RosalGO, Marzagao/GO, Matrincha/GO, Maurllandia/GO, Mimoso 
de Golas/GO, Mina~u/GO, Mlneiros/GO, Moipora/GO, Monte Alegre de Golas/GO, Montes Claros de 
Goias/GO, Montividiu do Norte/GO, Montividiu/GO, Morrinhos/GO, Morro Agudo de Goias/GO, 
Mossamedes/GO, Mozarlandla/GO, Mundo Novo/GO, Mutun6polls/GO, Nazario/GO, Ner6polis/GO, 
Niquelandla/GO, Nova AmericalGO, Nova Aurora/GO, Nova Crixas/GO, Nova GlorlalGO, Nova Iguacu 
de Goias/GO, Nova Roma/GO, Nova Veneza/GO, Novo Brasil/GO, Novo Planalto/GO, Orizona/GO, 
aura Verde de Golas/GO, Ouvldor/GO, Palestlna de Golas/GO, Palmelras de Golas/GO, Palmelo/GO, 
Palmin6polls/GO, PanamaJGO, ParanalguaralGO, Parauna/GO, Perolandia/GO, Petrolina de 
Golas/GO, Pilar de Goias/GO, PiracanjubaJGO, Piranhas/GO, Pirenopolis/GO, Pires do Rio/GO, 
Pontalina/GO, Porangatu/GO, PorteiraoJGO, PortelandlaJGO, Posse/GO, Professor JamIlJGO, 
Qulrinopolis/GO, Rialma/GO, Rlanapolis/GO, Rio Quente/GO, Rubiataba/GO, Sanclerlandia/GO, Santa 
Barbara de Golas/GO, Santa Cruz de Goias/GO, Santa Fe de Goias/GO, Santa Isabel/GO, Santa Rita 
do AragualalGO, Santa Rita do Novo Destlno/GO, Santa Rosa de Golas/GO, Santa Tereza de 



Golas/GO, Santa Terezlnha de Golas/GO, Santo Antonio da Barra/GO, Santo Antonio de Golas/GO 
S~o DO,mingos/GO, Sao Francisco de Goias/GO, Sao Joao da Parauna/GO, Sao Joao d'Aliantra/GO', 
Sao LUIs de Montes Belos/GO, Sao Lulz do Norte/GO, Sao Miguel do Araguaia/GO, Sao Miguel do 
Passa Quatro/GO, Sao Patricio/GO, Sao Simao/GO, Senador Canedo/GO, Serranopolls/GO 
SlivanlalGO, SimolandlalGO, Sftlo d'Abadla/GO, Taquaral de Golas/GO, Terealna de Golas/GO, 
Terez6polis de Goib/GO, Tres Ranchos/GO, Trindade/GO, Trombas/GO TurvanlalGO 

, ,A 

Turvelandla/GO, Ulrapuru/GO, Urua~u/GO, Uruana/GO, Urutai/GO, Varjao/GO, Vlanopolls/GO, 

Vicentin6polls/GO, Vila Boa/GO e Vfla Propiclo/GO. 


Salarlos, Reajustes e Pagamento 

Piso Salarlal 

cLAUSULA TERCE IRA - DOS PISOS SALARIAIS 

A partir de 01.04 .2020 fica estabelecido 0 piso salarial de R$ 1.110,30 (urn mil, cento e dez 
reais e trinta centavos), para os integrantes da categoria profissional regida por esta 
Conven980, exceto para os vendedores, desde que cumprida integralmente a jornada 
contratada, efetivamente trabalhada ou compensada. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A partir de 01.01.2021 0 piso salarial para os integrantes da 
categoria profissional regida por esta Conven9ao, exceto vendedores, sera reajustado 
anualmente, mantendo-se a mesma proporcionalidade em rela~ao ao valor do salario minimo 
aplicado no ana subsequente. 

PARAGRAFO SEGUNDO - SOMAT6RIO DOS EMPREGADOS VENDEDORES - A partir de 
01 .10.2020, aos vendedores sera garantido salario fixe e comissao a serem negociados entre 
as partes, anotadas na CTPS, ficando assegurado que, 0 somat6rio da parte fixa, das 
comiss6es e DSR, nao sera inferior a R$ 1.351,00 (um mil, trezentos e cinquenta e um reais) 
mensais, nas cidades de Goiania e Aparecida de Goiania, em face do numero de habitantes 
e da potencialidade economica, e R$ 1.291,00 (um mil, duzentos e noventa e um reais) 
mensais, nas demais cidades da base territorial representadas pelo Sindicato dos 
Empregados no Comercio no Estado de Goias, desde que cumprida integralmente a jornada 
contratada. efetivamente trabalhada ou compensada. 

PARAGRAFO TERCEIRO DO REGIME ESPECIAL DE SALARIOS OS 
microempreendedores individuais (MEls), as microempresas (MEs) e empresas de pequeno 
porte (EPP) abrangidas por esta Conven~ao poderao, atraves de adesao voluntaria do 
empregador ao Regime Especial de Salarios previsto em clausula especifica deste 
Instrumento, aplicar pisos salariais reduzidos, em cumprimento do tratamento 
diferenciado e favorecido previsto na Constituiy80 Federal de 1988 e na Lei Complementar n. ~ 
123/2006. ) \ 

ReaJustes/Corre~oes Salarlals 

CLAUSULA QUART A ~ REAJUSTE SALARIAL 

Os salarios fixos ou parte fixa dos salarios mistos, excetuando-se os adicionais por tempo de 
servi~o, dos empregados no comercio em toda a competencia territorial do sindicato, serao 
reajustados a partir de 01 de outubro de 2020, mediante a aplicayao do percentual de 2,69% 
(dois virgula sessenta e nove par cento). incidente sobre os salarios vigentes em 01 de abril 
de 2019, ate ° limite de R$ 7.000,00 (sete mil reais) sendo que a parcela acima desse valor 
sera rea~ustada mediante negocia~~o entre empregado e empregador. 



PARAGRAFO UNICO - Fica assegurado para aplicay80 no Indice de reajuste para a Data
Base 01 de abril de 2021, 0 acrescimo de 0,62% (zero vfrgula sessenta e dois por cento), 
resultado da diferenya entre 0 INPC-IBGE do per/odo de 01 de abril de 2019 a 31 de maryo de 
2020 e 0 Indice ora aplicado (2,69%). 

cLAUSULA QUINTA - COMPENSACAO DE AUMENTOS 

Epermitida a compensayao dos aumentos compuls6rios e antecipa~6es concedidas entre 01 
de abril de 2019 e 30 de setembro de 2020, nao podendo ser compensados os aumentos 
decorrentes de: promo~o, transferemcia e equiparay80 salaria!. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - Para os empregados admitidos apos 0 m~s de abri1/2019, sera 
assegurado 0 reajuste proporcional ao numero de meses trabalhados, ou fra~a.o igual ou 
superior a 15 (quinze) dias de trabalho, conforrne a tabela de proporcionalidade abaixo, 
aplicando-se 0 percentual no salario da admissao, observando-se 0 princfpio da isonomia 
salaria!. 

Proporcionalidade 
Multiplicar Q salfuio de admissao par: 

Para salarios ateMes de Admissao 
R$ 7.000,00 

Abril/2019 1.02690 
Maio/2019 1.02464 
Junho/2019 1.02240 
Julho/2019 1.02016 
Agosto/20 19 1.01792 
Setembro/2019 1.01568 
Outubro/2019 1.01344 
Novembro/2019 1.01120 
Dezemhro/2019 1.00896 
Janeiro/2020 1.00672 
Fevereiro/2020 1.00448 
Mar~0/2020 1.00224 

Gratiflcacoes, Adlclonais, Auxilios e Outros 

Gratiflca~ao de Fun~ao 

CLAUSULA SEXTA - GRATIFICACAo DE CAIXA 

o empregado exercente da fUny80 de caixa, ou respons8vel pela tesouraria, ou encarregado 
ede contagem de feria diaria, fara jus a uma gratificayao mensal de R$ 162,25 (cento 

sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos), a partir de 01 de outubro de 2020. 

Ad/clonal de Tempo de Servl~o 

cLAUSULA SETIMA - PREMIO POR TEMPO DE SERVICO 

Sobre a parte fixa dos salarios incidirao ainda os seguintes PRr;MIOS adicionais: 

I - 3% (tres par cento), para 0 empregado que venha a completar mais de 3 (tres) anos de 
serviyo na mesma empresa. 

II - 5% (cinco por cento) , para 0 empregado que venha a completar mais de 5 (cinco) anos de 
serviyo na mesma empresa . 



PARAGRAFO PRIMEIRO - Os empregados que completaram mais de 3 (tres) anos ou mais 
de 5 (cinco) anos de servic;o na mesma empresa antes de 01 de abril de 2018, permanecem 
com 0 premio de 4% (quatro por cento) e 6% (seis por cento) respectivamente. 

PARAGRAFO SEGUNDO - 0 premio previsto nesta clausula incidira sobre 0 valor obtido 
ap6s a aplicaC;ao da clausula quarta e sera pago mes ames, destacado na folha de 
pagamento. 

PARAGRAFO TERCEIRO - Umita-se a aplicac;ao dos percentuais previstos nesta c1ausula a 
parcela correspondente a ate 15 (quinze) salarios mfnimos, para os empregados que 
percebem salarios fix~s . 

PARAGRAFO QUARTO - Para os empregados que percebe parte fixa e comissao, a base de 
caleulo do premio p~r tempo de servic;o sera sua remuneraC;ao bruta, respeitando-se 0 teto 
maximo de R$ 1.461,79 (um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e nove 
centavos). 

PARAGRAFO QUINTO - Os benefrcios desta elausula nao serao deferidos cumulativamente, 
ou seja, os empregados que completarem 5 (cinco) anos durante a vigencia da presente 
Convenc;ao, terao acrescidos na parte fixa de seus salarios, a diferenc;a entre os percentuais 
estabelecidos nos itens I e II desta elausula. 

PARAGRAFO SEXTO - 0 premio constante desta clausula nao integrara ao salario eontratual 
para qualquer tim, devendo ser pago em destaque na folha de pagamento, mensalmente. 

Contrato de Trabalho - Admlssao, DemissAo, Modalldades 

Normas para Admlssao/Contrata~ao 

cLAUSULA OITAVA - REGIME ESPECIAL DE SALARIOS 

Considerando previsao eonstitucional que assegurou tratamento diferenciado e favorecido as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (arts. 170, IX e 179) e sua regulamentac;ao 
pela Lei Complementar n.O 123/2006 (Estatuto Nacional das Micro e Pequenas Empresas), os 
Sindieatos convenentes resolvem por bem e por direito fixar tratamento diferenciado e 
favorecido a ser dispensado aos microempreendedores individuais (MEl), as microempresas e 
empresas de pequeno porte da atividade de Comercio Varejista, na regiao de representayao 
dos subscritores deste Instrumento, no que se refere aos pisos salariais a serem aplicados aos 
empregados admitidos a partir de 1° de outubro de 2020. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - 0 tratamento difereneiado e favorecido a ser dispensado aos 
microempreendedores individuais (MEl), as microempresas (ME) e empresas de pequeno 
porte (EPP) acima referenciado sera qarantido por meio de adesao voluntaria do empregador 
ao Regime Especial de Salarios e sera regido pelas normas a seguir especificadas: 

1.Para efeito desta clausula convencional especial considera-se "microempreendedor 
individual (MEl)" 0 empresario individual que aufira em cada ana calendario receita bruta de 
ate R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), "microempresa" 0 empresario, a pessoa jurldica ou a 
ela equiparada que aufira em cada ana calendario receita bruta igua\ ou inferior a R$ 
360 .000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e considera-se "empresa de pequeno porte" 0 

empresiuio, a pessoa juridica ou a ela equiparada que aufira em cada ano calendario receita 
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 
4.800.000,00 (quatro milhoes e oitocentos mil reais). 

2. No caso de infcio de atividade no pr6prio ana calendario, os 'imites acima referidos, para 



efeito de enquadramento, serao proporcionais ao numero de meses que houver exercido 
ativ;dade, inclusive as frac;:oes de meses e dias. 

3. 0 enquadramento do empresario individual e do empresario de sociedade simples ou 
empresaria, como: "microempreendedor individual (MEl)", ('microempresa" ou "empresa de 
pequeno porte" para efeito de aplicaC;:80 de piso salarial diferenciado (REPIS) somente sera 
efetivada ap6s expressa aprovaC;:80 dos Sindicatos Convenentes e mediante as seguintes 
condic;:oes: 

a) 0 enquadramento somente tera validade ate 31 de marc;:o de 2021, devendo ser renovado 
anualmente; 

b) 0 enguadramento se dara mediante solicitaC8o de adesao e enguadramento para efeito 
de piso salarial diferenciado, de acordo com a receita bruta auferida no ano calendario, 
protocolada na sede do SINDILOJAS, no seguinte enderec;:o: Rua 90 - n.o 320 - Setor Sui -
Goiania - GO, cujo formulario unico sera disponibilizado pela Entidade Patronal, 
pessoalmente ou atraves do site: www.sindilojas-go.com.br. 

c) A prova documental do enquadramento a ser enviada pela empresa ao sindicato sera feita 
por declarac;:ao sob responsabilidade, assinada pelo empresario individual ou s6cio e tambem 
pelo contabilista responsavel pela empresa, atraves de formulario pr6prio disponibilizado no 
site: www.sindilojas-go.com.br.ou na sede do SINDILOJAS, em que conste as seguintes 
informac;:oes e declarac;:oes: 

I. Razao social, CNPJ, Capital Social atualmente registrado na JUCEG, Endereyo Completo, 
Atividade de Comercio e Identificay80 do S6cio e/ou do Contabilista Responsavel. 

II. Total de empregados na data da declaray80. 

III. Deciaray80 de que a RECEITA TOTAL auferida no ana calendario vigente ou proporcional 
ao m~s da deciarayao permite enquadrar a empresa na faixa de Microempreendedor 
Individual (MEl), Microempresa (ME) ou Empresa De Pequeno Porte (EPP) no Regime 
Especial De Salarios. 

IV. Compromisso expresso e/ou comprovac;:ao de cumprimento de todas as clilusulas desta 
convenC;:8o e de responsabilidade pela declara~o. 

V. Ci~ncia de que a falsidade de declarayao ocasionara 0 desenquadramento do regime Jv 
especial de piso salarial e consequente pagamento das diferenyas salariais. r~ 
VI. Ciencia e obrigatoriedade de realizar as homologayoes de contrato de trabalho de 
empregado enquadrado no Regime Especial de Salarios a partir de 06 (seis) meses da 
admissao. 

VII. Cienda e obrigatoriedade de pagamento e homologac;:ao dos valores das verbas 
rescis6rias em conformidade com esta CCT. 

VIII. Ciencia e obrigatoriedade de realizar a homologayao de contrato de trabalho de 
empregado desligado de acordo com esta CCT. 

IX. Ciencia e obrigatoriedade de pagamento das Contribuiyoes previstas neste Instrumento 
Coletivo, patronais e laborais para se beneficiar do previsto nesta clilusula . 

d) 0 SINDILOJAS recebera as solicita96es e declarayoes e, se aprovada, os sindicatos 
convenentes expedirao autorizayao expressa com a classific8yao da empresa e os valores de 

www.sindilojas-go.com.br.ou
www.sindilojas-go.com.br


pisos salariais que poderao ser aplicados durante a vlgencia desta Convenyao, aos 
empregados admitidos ap6s 1° de abril de 2020. Esta autorizaQao constitulra documento nabil 
para homologayoes e questionamentos junto aJustiya do Trabalho. 

e) A aplicacao do sistema Regime Especial de Salarios nao implicara ern equiparaQ~1O salarial 
com os empregados existentes. 

f) As empresas so mente poderao praticar os pisos especiais apos ter aprovada a inclusao no 
Regime Especial de Salarios junto aos sindicatos convenentes, sendo que 0 Prazo para 
aprovaQao ou recusa fundamentada, sob pena de aprovayao tacita, sera de 10 dias uteis do 
protocolo no SINDILOJAS. 

g) Caso a empresa nao se enquadre nas eXlgencias do Regime Especial de Salarios, a 
mesma devera praticar os pisos previstos na Clausula Terceira deste Instrumento, inclusive 
com pagamento das diferenyas retroativas, se houver. 

h) As Empresas admitidas no Regime Especial de Salarios e interessadas no trabalho de seus 
empregados nos dias considerados feriados, deverao obrigatoriamente cumprir todos os 
termos previstos para tal. 

i) As Empresas admitidas no Regime Especial de Salarios e interessadas na Compensacao 
de Horario de Trabalho deverao obrigatoriarnente cumprir todos os termos previstos para tal. 

j) As empresas que por quaisquer motivos nao se enquadrarem no Regime Especial de 
Salarios, serao expressamente informadas pelo SINDILOJAS e devera.o praticar o(s) piso(s) 
geral(is) previsto(s) nesta CCT, inclusive com pagamento das diferencas retroativas, se 
houver. 

PARAGRAFO SEGUNDO - Pisos no Regime Especial de Salarios 

A partir de 1° de outubro de 2020 ficam estabelecidos, para as empresas que solicitararn 
adesao e foram admitidas no Regime Especial de Salarios, desde que cumprida integralmente 
a jornada contratada, efetivamente trabalhada ou compensada, os pisos salariais abaixo, 
garantidos aos integrantes da categoria profissional comerciaria, exceto para os vendedores . 

Para os comerciarios de empresa na base 
erritorial, expressamente enquadrada neste 
Regime como Microempreendedor Individual 
(MEl) ou Microempresa (ME) 
Para os comerciarios da empresa na base 
rrrilorial, expressamenle enquadrada nesle 
Regime como Empresa de Pequeno Porte 
(EPP) 

R$ 1.057,05 (um mil e cinquenta e sete reais e 
cinco centavos) 

R$ 1.089,65 (urn mil, oitenta e nove reais e 
sessenta e cinco centavos) 

PARAGRAFO TERCEIRO - SOMATORIO DOS EMPREGADOS VENDEDORES no Regime 
Especial de Salarios - A partir de 01 .10.2020, aos vendedores contratados pelas empresas 
que solicitaram adesao e foram admitidas no Regime Especial de Salarios sera garantido 
salario fixo e comissao a serem negociados entre as partes, anotada na CTPS, ficando 
assegurado que, 0 somat6rio da parte fixa, das comiss6es e DSR, nao sera inferior a: 

Para os vendedores de empresa R$ 1.292,58 (urn mil, duzentos e noventa e 
i8xpressamente enquadrada neste Regime ~ois reais e cinquenta e oito centavos) para 
como Microempreendedor Individual (MEl) ou GOIANIA E APARECIDA DE GOIANIA, e R$ 
Microempresa (ME) 1.236,08 (urn mil, duzentos e trinta e seis reais L-____~__~__~__________________.~_ I 



eoito centavos) para a demais cidades da 
base territorial do SECEG. 

Para os comissionistas de empresa 
expressamente enquadrada neste Regime 
como Empresa de Pequeno Porte (EPP) 

R$ 1.326,47 (um mil, trezentos e vinte e seis 
reais e quarenta e sete centavos) para 
GOIANIA E APARECIDA DE GOIANIA, e R$ 
1.268,35 (um mil, duzentos e sessenta e oito 
reais e trinta e cinco centavos) para as 
demais cidades da base territorial do 
SECEG. 

Rela~oes Sindicals 

Contribui~oes Slndlcais 

cLAUSULA NONA - CONTRIBUICAO NEGOCIAL LABORAL 

Conforme deliberayao da Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 05/02/2020, as 
empresas estao autorizadas a descontar da remUnera9aO bruta de todos os seus empregados 
eomerciarios, beneficiarios dos direitos conseguidos atraves da presente norma coletiva, 
desde que atendidos os preceitos legais, em favor do Sindicato dos Empregados no Comercio 
no Estado de Goias, a titulo de Contribui~ao Negocial, a importancia eorrespondente a 
9,99% (nove vlrgula noventa e nove p~r cento) dividida em 03 (tres) parcelas iguais de 3,33% 
(tres virgula trinta e tres por cento) cada, limitando 0 desconto de cada parcela em R$ 148,00 
(cento e quarenta e oito reais), cuja verba sera destinada ao custeio do funcionamento do 
Sindicato, de aeordo com as necessidades da eategoria. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os descontos previstos nesta clausula, serao efetuados nos 
meses de maio/2020, setembro/2020 e janeiro/2021, e 0 reeolhimento dos respectivos valores, 
ate 0 dia 10 (dez) dos meses subsequentes, ou seja, dia 10106/2020, 10/10/2020 e 
10102/2021, nas Agencias da Caixa Econ6m iea Federal - conta n. 0 100.004-8 ou Agencias 
Lotericas, sob pena de san90es legais. Deste valor, 0 Sindicato passara 11 % (onze por cento) 
a Federa980 dos Trabalhadores no Comereio nos Estados de Goias e Tocantins. 

PARAGRAFO SEGUNDO - Os empregados que nao estiverem trabalhando no mes destinado 
aD deseonto, terao descontado no primeiro m~s seguinte ao do reinicio do trabalho, 
procedendo-se 0 recolhimento ate 0 decimo dia do mes imediato . 

PARAGRAFO TERCEIRO - As guias pr6prias para 0 recolhimento dos valores descontados l.v 
serao forneeidas pelo Sindicato dos Empregados no Comereio no Estado de Goias, ao qual r\ 
sera devolvida uma via, com autenticagao mecanica do agente arrecadador. 

PARAGRAFO QUARTO - Os empregados admitidos no periodo de 01 de abril de 2020 a 31 
de julho de 2020 estao sujeitos ao desconto previsto no caput desta clausula, devendo 
mesmo ser efetivado no salario do mes subsequente ao da contrata9Bo, obedecidos aDs 
prazos de recolhimento ja previstos, desde que nao tenham contribuldo para 0 SECEG em 
Dutro emprego no ana de 2020. 

PARAGRAFO QUINTO - Os empregados admitidos no perlodo de 01 de agosto de 2020 a 31 
de outubro de 2020, estao sujeitos aDs deseontos da segunda e terceira parcela, obedeeendo
se os prazos previstos nos paragrafos anteriores. 

PARAGRAFO SEXTO - Os empregados admitidos ap6s 31 de outubro de 2020 estao sujeitos 
apenas aD deseonto da tereeira parcela, obedecendo-se os prazos previstos nos paragrafos 
anteriores. 



PARAGRAFO SETIMO - Quando se tratar de rescisao de contrato de trabalho, os descontos 
previstos nesta clausula e seus pan3grafos, desde que nao tenham sido efetuados, deverao 
ser recolhidos juntamente com os demais empregados no mes, conforme estabelecido no 
Paragrafo Primeiro desta clausula. 

PARAGRAFO OITAVO - 0 recolhimento efetuado fora dos prazos previstos nesta clausula, 
retidos pela empresa, obrigara 0 empregador ao pagamento de multa de 2% (dois por cento), 
alem de 1 % (um p~r cento) de juros ao mes e corre980 monetaria. 

PARAGRAFO NONO - Sera garantido ao empregado, 0 direito de oposiC;:80 ao desconto 
desta contribuiC;:80, devendo 0 mesmo manifestar-se individualmente e p~r escrito, ate 10 (dez) 
dias ap6s a efetiva980 do referido desconto. 

A manifesta9ao de OpOSiC;:80 de que trata 0 paragrafo anterior poderc) ser feita nas seguintes 
localidades: 

a) na sede da entidade sindical, quando 0 empregado trabalhar no respectiv~ municipio: 

b) perante a empresa, quando no municipio da presta980 dos servic;:os nao houver sub-sede 
ou delegado sindical, devendo a empresa repassa-Ia aentidade sindical respectiva, no prazo 
de 3 (tres)dias. 

CLAUSULA DECIMA - CONTRIBUI<;CES PATRONAIS - REGULARIDADE SINDICAL 

Por forya desta Convenc;:ao Coletiva de Trabalho, e para custeio das atividades sindicais de 
representatividade patronais, as empresas integrantes das Categorias Econ~micas abrangidas 
pelo SINDILOJAS associadas ou nao, se obrigam a: 

PARAGRAFO PRIMEIRO - Recolher a CONTRIBUiCAo CONFEDERATIVA PATRONAL, 
prevista no artigo 8°, inciso IV da ConstituiC;:80 Federal, no Estatuto da Entidade, conforme 
autoriza9ao da Assembleia Geral Ordinaria realizada em 28 de Novembro de 2019 e 
Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 28 de Julho de 2020, 0 valor da contribui980 
prevista no caput devida pelas empresas para 0 exerclcio de 2020 e 3%(tres por cento) do 
valor bruto da folha de pagamento do mes de Julho/2020, respeitando 0 valor minimo de R$ 
120,00 (cento e vinte reais) . 

PARAGRAFO SEGUNDO - 0 vencimento da ContribuiC;:80 Confederativa Patronal sera em 31 
de Agosto de 2020. 

PARAGRAFO TERCEIRO - A contribuiC;:80 de que trata 0 caput desta clausula e seu 
paragrafo primeiro sera recolhida por todas as unidades individualmente, ou seja, por 
estabelecimento. 

PARAGRAFO QUARTO - Os recolhimentos efetuados ap6s a data de vencimento ficarao 
sujeitos a multa de 2% (dois par cento), alem de juros de mora de 1% (urn por cento) por mes 
de atraso. 

PARAGRAFO QUINTO - Caso as empresas nio tenham efetuado 0 recolhimento em 
31/08/2020,0 SINDILOJAS enviara as guias de recolhimento da referida contribui<;ao, sem 
multa e juros, ate a data limite de 10/11/2020. 

cLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - CONTRIBUICAO NEGOCIAL PATRONAL 

Conforme previsto no Art. 513, alinea "e" da ClT e Estatuto da Entidade, aprovado na 



Assembleia Geral Ordinaria realizada em 28/11/2019 e na Assembleia Geral Extraordinaria 
realizada em 28/07/2020, todas as empresas integrantes da categoria economica 
representada deverao recolher, para 0 custeio da representatividade aplicada as negociayoes 
coletivas de trabalho do Sindicato do Comercio Varejista no Estado de Goias - SINDILOJAS 
ate 0 dia 30 de Novembro de 2020, a Contribuic;ao Negocial, conforme tabela abaixo: 

REGIME ECONOMICO ~ALOR 
Empresas ME R$ 120,00 
Empresas EPP R$ 360,00 
Demais Empresas R$ 1.200,00 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A Contribuiy~o de que trata 0 caput desta cltwsula sera recolhida 
por todas as unidades individualmente, ou seja, por estabelecimento . 

PARAGRAFO SEGUNDO - Os recolhimentos efetuados apes a data de vencimento ficarao 
sujeitos amulta de 10% (dez por cento), alem de juros de mora de 1 % (um por cento) por mes 
de atraso. 

PARAGRAFO TERCEIRO - 0 SINDILOJAS remetera para as empresas, em tempo habil, as 
guias de recolhimento da referida contribuiy80. 

PARAGRAFO QUARTO - Na h{p6tese do nao recebimento da referida guia de recolhimento 
ate 05 (cinco) dias antes do vencimento, devera a empresa se dirigir ou entrar em contato com 
o SIND1LOJAS, para a emissao da guia. 

Disposl~oes Gerais 

Outras Disposi~oes 

cLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CONSIDERAQOES 

CONSIDERANDO a declarayao de pandemia do Coronavlrus (SARS-COV-2) pela 
Organizay80 Mundial de Saude - OMS, ocorrida em 11 de maryo de 2020. 

CONSIDERANDO a exist~ncia de diversos impactos financeiros e sociais para as setores de 
comercio, bens e serviyos, bem como os decorrentes da novel legislayao do Poder Executivo 
nas tres esferas, federal, estadual e municipal, com as sucessivas restriyoes e flexibilizayoes 
sobre as atividades do comercio representada. 

CONSIDERANDO a excepcionalidade do perlodo, e tendo em vista que momentos ~ 
excepcionais exigem medidas excepcionais, especialmente no sentido de permitir a 
manuteny80 dos empregos. 

CONSIDERANOO 0 disposto no art. 444 da CL Teart. 611-A da CLT, e que 0 negociado 
prevalece sobre 0 legislado, ou seja, a negociaty80 coletiva de trabalho se sobrepoe as 
disposiy5es legislativas. 

CONSIDERANDO a ediy80 da Medida Provis6ria n, 936, de 01 de abril de 2020 e sua recente 
conversao pela Lei 14.020, de 6 de julho de 2020. 

CONSIDERANDO que as Entidades signatarias ja aditivaram por duas vezes a Conven<;80 

Coletiva de trabalho, visando garantir menores impactos na sobrevivencia das empresas e no 

emprego. 

Em atendimento as novas determinatyc3es advindas da Lei n. 14.020, de 06 de julho de 2020, 

que institui 0 Programa Emergencial de Manutenyao do Emprego e da Renda, bem como de 




sua regulamenta990 via Decreto Presidencial n. 10.422, de 13 de julho de 2020, pelo qual se 
prorrogou os prazos para celebrar os acordos de redu9ao proporcional de jornada e de salario 
e de suspensao temporaria do contrato de trabalho, celebram 0 presente TERCEIRO TERMO 
ADITIVO ACONVEN~AO COLETIVA DE TRABALHO. 

cLAUSULA DeCIMA TERCEIRA - DA ALTERA<;AO DO SEGUNDO ADITIVO ACONVENCAO 
COLETIVA DE TRABALHO 

Os Sindicatos signatarios, em atendimento as recentes inova90es legislativas citadas e 
atentos a possiveis novas alterac;6es e prorrogac;oes, resolvem prorrogar os prazos de 
aplicaQ80 dos mecanismos previstos nos Aditivos anteriores, para garantir que, durante a 
estado de calamidade publica declarado em decorrencia da Pandemia, 0 empregador possa 
acordar a reduQao proporcional de jornada de trabalho e de salario, bern como a suspensao 
temporaria do contrato de trabalho de seus empregados, dentre outros instrumentos legais, de 
forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho, pelo perfodo 
necessario para atender a legisla9ao pertinente, com suas atuais e futuras prorrogaQ6es, 
observadas as exigencias legais de aplica~o e as demais clausulas do Aditivo alterado por 
este Instrumento. 

cLAUSULA DeCIMA QUARTA - DA EFICAclA DAS DEMAIS DISPOSI<;OES 

Todas as demais clausulas e condi96es previstas na Conven98o Coletiva de Trabalho vigente, 
bern como em seus aditivos, continuam inalterados e eficazes, em todos os seus termos . 

CLAUSULA DeCIMA QUINTA - NAO ABRANGENCIA 

o presente Termo Aditivo nao se aplica aos empregados na base territorial do Sindicato dos 
Empregados no Comercio de Anapolis. Caldas Novas, Catalao, Entorno do Distrito Federal, 
Ipora, Itumbiara, Jatal, Santa Helena de Goias e Rio Verde. 

cLAUSULA DeCIMA SEXTA - PUBL1CIDADE DO TERMO ADITIVO 

As partes se obrigam a promover ampla publicidade dos termos deste aditivo. 

E por estarem assim justos e aditados, firmam 0 presen .fem tantas vias quanto necessarias 
para os mesmos efeitos. 

Goifmia, 19 de outubro de 2020. 
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