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ADITIVO ACONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2021 

Termo Aditivo a COnven9aO Coletiva de Trabalho que entre si fazem, de um lado, 0 Sindicato do 
Comercio Varejista no Estado de Goias, e de outr~, 0 Sindicato dos Empregados no Comercio no 
Estado de Goias, convencionam, a trtulo de aditamento do Termo de Conven~ao Coletiva de 
Trabalho, firmado em 15 de julho de 2019, registrado em 06/08/2019, numero de registro no MTE: 
SRT00198/2019, proc. nO 10162.101516/2019-90, pelas partes aqui discriminadas e atraves de 
seus representantes legais, onde, alem das Clausulas ali estipuladas, acordam 0 seguinte: 

CLAUSULA PRIMEIRA - Pelo presente, os empregados das empresas na base 
territorial abrangida pel a Conven~ao Coletiva de Trabalho em vigor, poderao exercer suas 
atividades laborativas no dia 24 de Outubro de 2020 (Aniversario de Goiania-GO), observados as 
c1ausulas e os paragrafos a seguir: 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A jornada de trabalho sera de 06 (seis) horas. 

PARAGRAFO SEGUNDO - As empresas pagarao, para 0 dia do feriado, a titulo de 
auxfl io alimentar;ao, nao integrando 0 salario para qualquer efeito, 0 valor de: 


1- R$ 21 ,00 para empresas com ate 20 empregados; 

11- R$ 23,00 para empresas de 21 a 50 empregados; 


111- R$ 25,00 para empresas com 51 empregados ou mais; 

PARAGRAFO TERCEIRO - 0 pagamento do dia trabalhado para os empregados que 
ganham apenas salario fix~ sera acrescido em 100% (cem por cento), sem possibilidade de 
compensar;ao da jornada, e incidira no calculo do DSR. Devendo ser descriminado no 
contracheque. 

PARAGRAFO QUARTO - 0 pagamento do feriado trabalhado nas condir;oes aqui 
expostas, devera ocorrer em Novembro/2020, juntamente com 0 pagamento do salario e 
descriminado no contracheque. 

PARAGRAFO QUINTO - Para quem ganha salario composto com parte variavel , para 
calculo da remunerar;ao do dia, havera garantia de comissao minima equivalente a media/dia 
auferida no mes do feriado, que devera ser discriminada no contracheque. 

CLAuSULA SEGUNDA - As empresas ficam obrigadas a encaminharem aos 
Sindicatos Patronal e Laboral, c6pias dos contracheques ~om discriminar;ao dos val~res pag~s nOt! 
feriado, dos cartoes de ponto, do CAGED, referente ao mes de Outubro de 2020 e amda, c6pla da ,IV 
RAIS do exercicio de 2019, ou documento equivalente que venha substitui-Ios, para comprovac;:aa '\ 
dos valores aqui acordados. 

CLAuSULA TERCEIRA - As empresas localizadas em Shoppings Centers e em 
Centr~s Comerciais somente estarao autorizadas a funcionar em feriados com a utilizac;:ao de 
empregados, caso os empreendedores ou proprietarios destes shoppings e centr~s de compra nao 
exijam 0 funcionamento dos estabelecimentos em dias de feriados. 

PARAGRAFO UNICO - As empresas que estiverem em dias com as obriga90es 
sindicais, deverao requerer junto aos sindicatos laboral e patronal 0 Certificado de Regularidade 
com a devida autorizar;ao para abertura. 
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CLAUSULA QUARTA - Ficam inalteradas as demais clausulas da Convenc;ao 
Coletiva de Trabalho em vigor. 

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


E por estarem assim justos e aditados, firmam 0 presente em tantas vias quanto necessarias para 

os mesmos efeitos. 


Goi~nia, 19 de outubro de 2020. 


