
TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 
MR017257/2021 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO ESTADO DE GOIAS, CNPJ n. 02.336.949/0001-92, 
neste ato representado(a) por seu ; 
E 
SINO COM VAR MAT OPTICO JOIAS RELOGIOS BIJUTERIAS E CINE-FOTO EST GO, CNPJ n. 
03.813.193/0001-98, neste ato representado(a) por seu ; 

celebram o presente TERMO ADITIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as 
condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01° 
de abril de 2022 a 31 de março de 2023 e a data-base da categoria em 01° de abril. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Empregados no 
Comércio no Plano da CNTC, com abrangência territorial em Abadia de Goiás/GO, 
Abadiânia/GO, Acreúna/GO, Adelândia/GO, Agua Fria de Goiás/GO, Água Limpa/GO, Alexânia/GO, 
Aloândia/GO, Alto Horizonte/GO, Alto Paraíso de Goiás/GO, Alvorada do Norte/GO, Amaralina/GO, 
Americano do Brasil/GO, Amorinópolis/GO, Anhanguera/GO, Anicuns/GO, Aparecida de Goiânia/GO, 
Aparecida do Rio Doce/GO, Aporé/GO, Araçu/GO, Aragarças/GO, Aragoiânia/GO, Araguapaz/GO, 
Arenópolis/GO, Aruanã/GO, Aurilândia/GO, Avelinópolis/GO, Baliza/GO, Barro Alto/GO, Bela Vista de 
Goiás/GO, Bom Jardim de Goiás/GO, Bom Jesus de Goiás/GO, Bonfinópolis/GO, Bonópolis/GO, 
Brazabrantes/GO, Britânia/GO, Buriti Alegre/GO, Buriti de Goiás/GO, Buritinópolis/GO, Cachoeira 
Alta/GO, Cachoeira de Goiás/GO, Cachoeira Dourada/GO, Caçu/GO, Caiapónia/GO, Caldazinha/GO, 
Campestre de Goiás/GO, Campinaçu/GO, Campinorte/GO, Campo Alegre de Goiás/GO, Campo Limpo 
de Goiás/GO, Campos Belos/GO, Campos Verdes/GO, Carmo do Rio Verde/GO, Castelândia/GO, 
Caturai/GO, Cavalcante/GO, Ceres/GO, Cezarina/GO, Chapadão do Céu/GO, Cocalzinho de Goiás/GO, 
Colinas do Sul/GO, Córrego do Ouro/GO, Corumbá de Goiás/GO, Corumbaíba/GO, Cristianópolis/GO, 
Crixás/GO, Cromínia/GO, Cumari/GO, Damianópolis/GO, Damolândia/GO, Davinópolis/GO, 
Diorama/GO, Divinópolis de Goiás/GO, Doverlândia/GO, Edealina/GO, Edéia/GO, Estrela do Norte/GO, 
Faina/GO, Fazenda Nova/GO, Firminópolis/GO, Flores de Goiás/GO, Formoso/GO, Gameleira de 
Goiás/GO, Goianápolis/GO, Goiandira/GO, Goianésia/GO, Goiânia/GO, Goianira/GO, Goiás/GO, 
Goiatuba/GO, GouvelândialGO, Guapó/GO, Guaraíta/GO, Guarani de Goiás/GO, Guarinos/GO, 
Heitoraí/GO, Hidrolândia/GO, Hidrolina/GO, laciara/GO, Inaciolândia/GO, Indiara/GO, Inhumas/GO, 
Ipameri/GO, !piranga de Goiás/GO, Israelândia/GO, Itaberai/GO, Itaguari/GO, Itaguaru/GO, Rajá/GO, 
Itapaci/GO, Itapirapuã/GO, Itapuranga/GO, Itarumã/GO, Itauçu/GO, Ivolândia/GO, Jandaia/GO, 
Jaragu&GO, Jaupaci/GO, Jesúpolis/GO, Joviânia/GO, Jussara/GO, Lagoa Santa/GO, Leopoldo de 
Bulhões/GO, Mairipotaba/GO, Mambai/GO, Mara Rosa/GO, Marzagão/GO, Matrinchã/GO, 
Maurilândia/GO, Mimoso de Goiás/GO, Minaçu/GO, Mineiros/GO, Moiporá/GO, Monte Alegre de 
Goiás/GO, Montes Claros de Goiás/GO, Montividiu do Norte/GO, Montividiu/GO, Morrinhos/GO, Morro 
Agudo de Goiás/GO, MossãmedesIGO, MozarlándialGO, Mundo Novo/GO, Mutunópolis/GO, 
Nazário/GO, Nerópolis/GO, Niquelândia/GO, Nova América/GO, Nova Aurora/GO, Nova Crixás/GO, 
Nova Glória/GO, Nova Iguaçu de Goiás/GO, Nova Roma/GO, Nova Veneza/GO, Novo Brasil/GO, Novo 
Planalto/GO, Orizona/GO, Ouro Verde de Goiás/GO, Ouvidor/GO, Palestina de Goiás/GO, Palmeiras 
de Goiás/GO, Palmelo/GO, Palminópolis/GO, Panamá/GO, Paranaiguara/GO, Paraúna/GO, 

Perolândia/GO, Petrolina de Goiás/GO, Pilar de Goiás/GO, Piracanjuba/GO, Piranhas/GO, 
Pirenópolis/GO, Pires do Rio/GO, Pontalina/GO, Porangatu/GO, Porteirão/GO, Portelândia/GO, 
Posse/GO, Professor Jamil/GO, Quirinópolis/GO, Rialma/GO, Rianápolis/GO, Rio Quente/GO, 
Rubiataba/GO, Sanclerlândia/GO, Santa Bárbara de Goiás/GO, Santa Cruz de Goiás/GO, Santa Fé de 
Goiás/GO, Santa Isabel/GO, Santa Rita do Araguaia/GO, Santa Rita do Novo Destino/GO, Santa Rosa 
de Goiás/GO, Santa Tereza de Goiás/GO. Santa Terezinha de Goiás/GO, Santo Antônio da Barra/GO, 



Santo Antônio de Goiás/GO, São Domingos/GO, São Francisco de Goiás/GO, São João da 
ParatinalGO, São João d'AliançaIGO, São Luis de Montes Belos/GO, São Luiz do Norte/GO, São 
Miguel do Araguaia/GO, São Miguel do Passa Quatro/GO, São Patrício/GO, São Simão/GO, Senador 
Canedo/GO, Serranápolis/GO, Silvânia/GO, Simolándia/GO, Sítio d'Abadia/GO, Taquaral de Goiás/GO, 
Teresina de Goiás/GO, Terezcipolis de Goiás/GO, Três Ranchos/GO, Trindade/GO, TrombasIGO, 
Turvãnia/GO, Turvelândia/GO, Uirapuru/GO, Uruaçu/GO, Uruana/GO, Urutaf/GO, Varjão/GO, 
Vianápolis/GO, Vicentinápolis/GO, Vila Boa/GO e Vila Propicio/GO. 

Salários, Reajustes e Pagamento 

Piso Salarial 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PISOS SALARIAIS 

A partir de 01.04.2022 fica estabelecido o piso salarial de R$ 1.287,72 (um mil, duzentos e 
oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), para os integrantes da categoria profissional 
regida por esta Convenção, exceto para os vendedores, desde que cumprida integralmente à 
jornada contratada, efetivamente trabalhada ou compensada. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A partir de 01.01.2023 o piso salarial para os integrantes da 
categoria profissional regida por esta Convenção, exceto vendedores, será reajustado 
anualmente, mantendo-se a mesma proporcionalidade em relação ao valor do salário mínimo 
aplicado no ano subsequente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - SOMATÓRIO DOS EMPREGADOS VENDEDORES - A partir de 
01.04.2022, aos vendedores será garantido salário fixo e comissão a serem negociados entre 
as partes, anotadas na CTPS, ficando assegurado que, o somatório da parte fixa, das comissões 
e DSR, não será inferior a R$ 1.603,33 (um mil, seiscentos e três reais e trinta e três centavos) 
mensais, nas cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia, em face do número de habitantes 
e da potencialidade econômica, e R$ 1.532,15 (um mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta 
e três centavos) mensais, nas demais cidades da base territorial representadas pelo Sindicato 
dos Empregados no Comércio no Estado de Goiás, desde que cumprida integralmente a jornada 
contratada, efetivamente trabalhada ou compensada. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - DO REGIME ESPECIAL DE SALÁRIOS - Os 
rnicroempreendedores individuais (ME1s), as microempresas (MEs) e empresas de pequeno 
porte (EPP) abrangidas por esta Convenção poderão, através de adesão voluntária do 
empregador ao Regime Especial de Salários previsto em cláusula especifica deste 
Instrumento, aplicar pisos salariais reduzidos, em cumprimento do tratamento diferenciado 
e favorecido previsto na Constituição Federal de 1988 e na Lei Complementar c. 123/2006. 

Reajustes/CorreOes Salariais 

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL 

Os salários fixos ou parte fixa dos salários mistos, excetuando-se os adicionais por tempo de 
serviço, dos empregados no comércio em toda a competência territorial do sindicato, serão 
reajustados a partir de 01 do abril de 2022, mediante a aplicação do percentual de 11,73% 
(onze virgula setenta e três por cento), incidente soeios salários vigentes em 01 de abril de 
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2021, até o limite de R$ 7.000,00 (sete mil reais) sendo que a parcela acima desse valor será 
reajustada mediante negociação entre empregado e empregador. 

CLÁUSULA QUINTA - COMPENSAÇÃO DE AUMENTOS 

É permitida a compensação dos aumentos compulsórios e antecipações concedidas entre 01 
de abril de 2021 e 31 de março de 2022, não podendo ser compensados os aumentos 
decorrentes de: promoção, transferência e equiparação salarial. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para os empregados admitidos após o mês de abril/2021, será 
assegurado o reajuste proporcional ao número de meses trabalhados, ou fração igual ou 
superior a 15 (quinze) dias de trabalho, conforme a tabela de proporcionalidade abaixo, 
aplicando-se o percentual no salário da admissão, observando-se o princípio da isonomia 
salarial. 

Proporcionalidade 
Multiplicar o salário de admissão agi:: 

Para salários até Mês de Admi salárioso R$ 7.000.00 
Abril/2021 1,11730 
Maio/2021 1,10752 
Junho/2021 1,09775 
Julho/2021 1,08797 
Agosto/2021 1,07820 
Setembro/2021 1,06842 
Outubro/2021 1,05865 
Novembro/2021 1,04887 
Dezembro/2021 1,03910 
Janeiro/2022 1,02932 
Fevereiro/2022 1,01955 
Março/2022 1,00977 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros 

Gratificação de Função 

CLÁUSULA SEXTA - GRATIFICAÇÃO DE CAIXA 

O empregado exercente da função de caixa, ou responsável pela tesouraria, ou encarregado de 
contagem de féria diária, fará jus a uma gratificação mensal de R$ 189,57 (cento e oitenta e 
nove reais e cinquenta e sete centavos). 

Adicional de Tempo de Serviço 

CLÁUSULA SÉTIMA - PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO 

Sobre a parte fixa dos salários incidirão ainda os seguintes PRÊMIOS adicionais: 



I - 3% (três por cento), para o empregado que venha a completar mais de 3 (três) anos de 
serviço na mesma empresa. 

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os empregados que completaram mais de 3 (três) anos ou mais de 
5 (cinco) anos de serviço na mesma empresa antes de 01 de abril de 2018, permanecem com 
o prêmio de 4% (quatro por cento) e 6% (seis por cento) respectivamente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O prêmio previsto nesta cláusula incidirá sobre o valor obtido após 
a aplicação da cláusula quarta e será pago mês a mês, destacado na folha de pagamento. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Limita-se a aplicação dos percentuais previstos nesta cláusula à 
parcela correspondente a até 15 (quinze) salários mínimos, para os empregados que percebem 
salários fixos. 

PARÁGRAFO QUARTO - Para os empregados que percebe parte fixa e comissão, a base de 
cálculo do prêmio por tempo de serviço será sua remuneração bruta, respeitando-se o teto 
máximo de RS 1.734,84 (um mil, setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). 

PARÁGRAFO QUINTO - Os benefícios desta cláusula não serão deferidos cumulativamente, 
ou seja, os empregados que completarem 5 (cinco) anos durante a vigência da presente 
Convenção, terão acrescidos na parte fixa de seus salários, a diferença entre os percentuais 
estabelecidos nos itens! e Ii desta cláusula. 

PARÁGRAFO SEXTO - O prêmio constante desta cláusula não integrará ao salário contratual 
para qualquer fim, devendo ser pago em destaque na folha de pagamento, mensalmente. 

Contrato de Trabalho Admissão, Demissão, Modalidades 

Normas para AtimissãoIContratação 

CLÁUSULA OITAVA - REGIME ESPECIAL DE SALARIOS 

Considerando previsão constitucional que assegurou tratamento diferenciado e favorecido às 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (arts. 170, IX e 179) e sua regulamentação pela 
Lei Complementar n.° 123;2006 (Estatuto Nacional das Micro e Pequenas Empresas), os 
Sindicatos convenentes resolvem por bem e por direito fixar tratamento diferenciado e 
favorecido a ser dispensado aos microempreendedores individuais (MEI), ás microempresas e 
empresas de pequeno porte da atividade de comércio varejista, na região de representação dos 
subscritores deste Instrumento, no que se refere aos pisos salariais a serem aplicados aos 
empregados admitidos a partir de 1° de abril de 2022. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado aos 
microempreendedores individuais (MEI), às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte 
(EPP) acima referenciado será garantido Dor meio de adesão voluntária do empregador ao 

Regime Especial de Salários c será regido pelas normas a seguir espedficadas: 

1.Para efeito desta clausula convencional especial considera-se "microempreendedor Individual 
(MEI)" o empresário individual que aufira em cada ano calendário receita 'bruta de até R$ 
81.000,00 (oitenta e um mil reais), 'rnieroempresa" o empresário, a pessoa jurídica ou a ela 
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VIII, Ciéncia ti obrigatoriedade do realilar a homologação de GontP to dt trig iáltKi erapreeado 
desligado de acordo com a cláusula Vigênima Tereeira denta (;Gr. 

IX, Ciência o obrigatoriedade de pagamento das Contribuições pre vistas nesr4 Inztrut i„o 
Coletivo, patronais e laborais para se bergificiar do previsto nesta dáusula. 

X. As empresas se obrigam a fornecer aos seus empregados o benefício do auxtlio-atimentâção 
no valor de R$ 20,00 (vinte reais) mensais, não possuindo natureza de prestarAo "in nabiça', 
razão pela qual não integra a remuneraçao do empregado para nenhum firo, 

d) O SINDIOPTICA receberá as solicitações e declarações ri, se aprovada, Os Sirilicalws 
convenentes expedirão autorização expressa com a classifisação da empresa e os valores, de 
pisos salariais que poderão ser aplicados durante a vigência desta Convenção, aos empregados 
admitidos após 1 de abril de 2022. Esta autorização que constituirá documente hábil para 
homologaçOes e questionamentos junto á Justiça do Trabalho. 

e) A aplicação do sistema Regime Especial de Salários não Implicará em equiparação salarial 
com os empregados existentes. 

f) As empresas somente poderão praticar os pisos especiais ;...ipós ter aprevada a leciwoão W-j
Regime Especial de Salários junto aos sindicatos convenentes, sendo que o Prazo para 
aprovação ou recusa fundamentada, sob pena de aprovação tácita, será de 1(1 dias úteis do 
protocolo no SINDIOPTICA. 

g) Caso a empresa não se enquadre nas exigências do Regime Especial de Salários, a mesma 
deverá praticar os pisos previstos na Cláusula Terceira deste Instrumento, inclusive com 
pagamento das diferenças retroativas, se houver. 

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

i) As Empresas admitidas no Regime Especial de Salários e interessadas na Compensação de 
Horário de Trabalho deverão obrigatoriamente cumprir todos os termos previstos para tal. 

j) As empresas que por quaisquer motivos não se enquadrarem rio Regime Especiat de 
Salários, serão expressamente informadas pelo SINDIOPTICA e deverão praticar o(s) piso(s) 
geral(is) previsto(s) nesta CCT, inclusive com pagamento das diferenças retroativas, se houver. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — Pisos no Regime Especial de Salários 

A partir de 1L' de abril de 2022 ficam estabelecidos, para as empresas que solicitaram adesão e 
foram admitidas no Regime Especial de Salários, desde que cumprida integralmente à jornada 
contratada, efetivamente trabalhada ou compensada, os pisos salariais abaixo, garantidos aos 
integrantes da categoria profissional comerciária, exceto para os vendedores. 

Para os comerciários de empresa na base *R$ 1.225,95 (um mil, duzentos e vinte e cinco 
territorial, expressamente enquadrada neste 'reais e noventa e cinco o,eritavos) 
Regime como Microempreendedor Individual 
(MEI) ou Microempresa (ME) 
Para os comerciários da empresa na base R$ 1.263,76 (um mil, duzentos e sessenta e • • 
territorial, expressamente enquadrada neste . três reais e setenta e seis centavos) 
Regime como Empresa de Pequeno Porte, 

(CCP.). , 



PARÁGRAFO TERCEIRO - SOMATÓRIO DOS EMPREGADOS VENDEDORES no Regime 
Especial de Salários - A partir de 01.04.2022, nos vendedores contratados pelas empresas que 
solicitaram adesão e foram admitidas no Regime Especial de Salários será garantido salário fixo 
e comissão a serem negociados entre as partes, anotada na CTPS, ficando assegurado que, o 
somatório da parte fixa, das comissões e DSR, não será inferior a: 

Para os vendedores de empresa 
expressamente enquadrada neste Regime 
como Microempreendedor Individual (MEI) ou 
Microempresa (ME) 

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

R$ 1.534,00 (um mil, quinhentos e trinta e 
quatro reais) para GOIÂNIA E APARECIDA 
DE GOIÂNIA, e RS 1.466,97 (um mil, 
,quatrocentos e sessenta e seis reais e 
'noventa e sete centavos) para a demais 
cidades da base territorial do SECEG. 
,R$ 1.574,21 (um mil, quinhentos o sotenta o 
¡quatro reais e vinte e um centavos) para 
GOIÂNIA E APARECIDA DE GOIÂNIA, e RS 
1.505,27 (um mil, quinhentos e cinco reais e 
vinte e sete centavos) para as demais 
'cidades da base territorial do SECEG. 

Saúde e Segurança do Trabalhador 

Profissionais de Saúde e Segurança 

CLÁUSULA NONA - CONVÊNIO PARA ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA 

As empresas mediante solicitação expressa do empregado com a devida autorização do 
desconto do valor integral deste serviço, deverão contratar Plano de Assistência Odontológica 
para os seus empregados, no valor de R$ 16,33 (dezesseis reais e trinta e três centavos) 
mensal, por empregado, sendo que os valores serão repassados diretamente para a operadora 
conveniada com os Sindicatos Convenentes, UNIMED ODONTO, as coberturas deverão ser 
amplas, em todo o território nacional para todos os procedimentos, definidos no contrato. 

PARAGRAFO ÚNICO - Os Empregados poderão estender o Plano do Assistência Odontológica 
para os seus dependentes, mediante solicitação e autorização expressa do desconto do mesmo 
valor mensal de R$ 16,33 (dezesseis reais e trinta e três centavos), por dependente. 

Rol Ampliado Documentação Ortocióntica 

Plano com cobertura nacional para todos os procedimentos cobertos, sem taxa 
de adesão, sem carência, sem coparticipação, e extensivo aos dependentes 
com mesmo valor do titular, 

cobertura completa do ROL Ampliado 4. Documentação Ortodântica, em todas 
'as especialidades como cirurgia, endodontia, dentistica, periodontia, 
odontopediatria, diagnóstico e radiologia.
Principais coberturas: Urgências (Curativos, reparos e alívio da dor), Cirurgias 
(Extrações simples e tratamentos cirúrgicos da região buco-maxilo-facial em 
consultório), Dentistioa (Restaurações) , Diagnóstico (Consulta Inicial) , 
Endodontia (Tratamento de Canal) , Odontouediatria (Tratamento paia crianças 
até 14 anos) , Periodontia (Tratamento da Ggngiva), Prevenção (Orientação, _ 



polimento e aplicação de flúor e selantes) , Prótese (Coroa provisória e total - 
metálica e cerómero para dentes anteriores; Núcleo metálico fundido; Coroa 
provisória e demais procedimentos garantidos pelo Rol ANS) . 
Documentação Ortodóntica: Estão cobertos todos os exames da pasta 
ortodõntica como: Discrepância de modelos , Documentação ortodântica básica, 
Documentação ortodõntica completa , Documentação ortodântica de controle, 
Documentação ortocióntica especial, Documentação ortopédica completa, 
Fotografia , Modelos de trabalho , Modelos ortodônticos , Panorâmica 4- modelos; 
ortodonticos , Panorâmica especial para ATM, Radiografia Panorâmica de 
mandíbula/maxila (Ortopantomografra) com traçado cefalométrico, Slide , 
Técnica de localização radiográfica , Telerradiografia , Telerradiografia com 
traçado cefalornétrico, Traçado cefalométrico, 

Disposições Gerais 

Outras Disposições 

CLÁUSULA DÉCIMA - AS DEMAIS CLÁUSULAS 

Ficam inalteradas as demais cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho em vigor. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PUBLICIDADE DO TERMO ADITIVO 

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

E por estarem assim justos e convencionados, firmam o presente em tantas vias quanto 
necessárias para os mesmos efeitos. 

Goiânia, 12 de abril de 2022. 

EDUA N DE SOUSA AMO 
Presidente . 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERcIO» O ESTADO DE GOTAS 

SE GE LDO CORREA ROQUE 
Presidente 

SIND COM VAR MAT OPTICO JOIAS RELOGIOS BIJUTERIAS E CINE-FOTO EST GO 

ANEXOS 
ANEXO I - ATA ASSEMBLEIA SECEG 2022 

Anexo (PDF) 


