




Parágrafo único - O salário reajustado não poderá ser inferior ao salário de admissão da função
correspondente, conforme previsto nas cláusulas nominadas "SALÁRIOS DE ADMISSÃO NAS
EMPRESAS COM ATÉ 10 (E.EZ) EMPREGADOS" e "SALÁR|OS DE ADMISSÃO NAS
EMPRESAS COM MA|S DE 10 (DEZ) EMPREGADOS".

3" - COMPENSAçÃO - Nos reajustamentos previstos nas cláusulas nominadas "REAJUSTE
SALARIAL" e "REAJUSTE SALARIAL DOS EMPREGADOS ADMITIDOS ENTRE 1 o DE

SETEMBRO/16 ATÉ 31 DE AGOSTO/17", serão compensados, automaticamente, todos os
aumentos, antecipações e abonos, espontâneos e compulsórios, concedidos pela
empresa no período compreendido entre 01109116 e a data da assinatura da presente
norma, salvo os decorrentes de promoção, transferência, implemento de idade,
equiparação e término de aprendizagem.

4a - DO REGIME ESPECIAL DE SALÁRIOS PARA MEls, MEs E EPPs - Mediante adesão junto
ao sindicato patronal declarando que cumpre integralmente a presente Convenção Coletiva de
Trabalho, com apresentação, se necessário, de RAIS e/ou CAGED, fica assegurada às
empresas, o percentual de g5% (noventa e cinco por cento) dos valores previstos nas cláusulas
NOM|NAdAS SALÁROS DE ADMISSÃO C GARANTIA DO GOMISSIONISTA, A títUIO

respectivamente, de salários de admissão e garantia do comissionista, desde que cumprida
integralmente ou compensada, a jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais,
conforme artigos 3o e 4o da Lei n" 12.790113:

a) office-boy, faxineiro, copeiro e empacotador em geral:........ ..........R$
1.116,25 ( hum mil cento e dezesseis reais e vinte e cinco centavos);

b) demais empregados: ............. .....R$
1.277,75 (hum mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos);

c) garantia do comissionista com até 10 empregados: .....................R$
1.360,40 (hum mil trezentos e sessenta reais e quarenta centavos);

d) garantia do comissionista com mais de 10 empregados: ............. ..................R$
1.499,10 (hum mil quatrocentos e noventa e nove reais e dez centavos).

a) - Atendidos os requisitos do caput, as empresas receberão, CERTIDAO DE
201712018 firmada pela entidade sindical patronal, sem qualquer ônus e com
coincidente com a da presente norma;

ADESAO

b) - Em atos homologatórios de rescisão de contrato de trabalho e comprovação perante a
Justiça Federal do Trabalho do direito ao pagamento dos salários de admissão previstos nesta
cláusula, a prova do empregador se fará mediante apresentação da referida CERTIDÃO DE
ADESÃO;

c) - As empresas que contratarem empregados na vigência da presente Convenção Coletiva
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principal; 

Parágrafo 4° - Os trabalhadores poderão exercer o direito de oposição à cobrança da 
contribuição prevista nesta cláusula, manifestado individual e pessoalmente, por escrito, 
sempre no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura das Convenções ou dos Acordos 
Coletivos, que deverá conter o nome, o RG e o CPF do trabalhador e ser entregue na sede 
do sindicato, das 09h00hs às 17h00hs, em qualquer dia da semana, inclusive sábados, 
domingos ou feriados, sem outras formalidades. No caso de admissão do trabalhador após 
a data-base, este poderá exercitar seu direito de oposição no prazo de 30 (trinta) dias do 
início do contrato de trabalho, apenas de segunda a sexta-feira, 9h00hs às 17h00hs, na 
sede do sindicato. O endereço da sede está disponibilizado no site do Sindicato 
Comerciários de São Paulo - www.comerciarios.org.br; 

Parágrafo 5° - O empregado que efetuar oposição ao desconto da contribuição assistencial 
na forma prevista nesta cláusula, deverá entregar à empresa, até a data adotada para a 
elaboração da folha de pagamento, cópia do protocolo de sua manifestação, fornecida pelo 
Sindicato dos Comerciários de São Paulo, para que não se efetuem os descontos 
convencionados. 

18 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL - Os integrantes da categoria 

econômica do comércio varejista de calçados, quer sejam associados ou não, 

recolherão ao SINDICALÇADOS, legítimo representante da categoria econômica, uma 

Contribuição Assistencial Patronal nos valores máximos, conforme a seguinte tabela: 

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS DE SÃO 
PAULO - SINDICALÇADOS VALOR 

FAIXA OE CAPITAL SOCIAL 

(1) de 0,01 até 3.000,00 R$ 421,71 

(2) de 3.000,01 até 5.000,00 R$ 522,22 

(3) de 5.000,01 até 7.000,00 R$ 781,44 

(4) de 7.000,01 até 9.000,00 R$ 1.198,56 
(5) Acima                de    9.000,01 

-

R$ 1.438,27 
Filial sem capital ou Empresas sem empregados 1, , R$ 421,71 
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