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SINDICATO DOS TRAB. NO COM. DE SUPERMERCADO, MINI BOX E DO COM. VAREJ. E ATAC. DE GENEROS ALIMEN. 
DO ESTADO DO PAR, CNPJ n. 34.917.138/0001-71, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ANTONIO 
CAETANO DE SOUZA FILHO;

E 

SINDICATO DAS EMP DO COM DE SUPERMERCADOS E A SERV PARA, CNPJ n. 63.869.291/0001-79, neste ato 
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). FERNANDO FONTES DE BRITO;

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 01º de agosto de 
2013 a 28 de fevereiro de 2014 e a data-base da categoria em 01º de março. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) TRABALHADORES NO 
COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, com abrangência territorial em PA-Belém. 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

CLÁUSULA TERCEIRA - HORAS EXTRAS , BANCO DE HORAS, DESVIO DE FUNÇÃO E OUTROS 

CLÁUSULA 1a – VIGÊNCIA/DATA BASE

O presente ADITIVO à Convenção Coletiva de Trabalho vigorará pelo período de 07 (sete) meses, com início em 01 de agosto 
de 2013 e término no dia 28 de fevereiro de 2014. 

CLÁUSULA 2a – CONTROLE DE JORNADA

Quanto ao controle de jornada dos trabalhadores das Empresas, estas se obrigam a um controle mais efetivo das jornadas, 
exercendo assim uma maior fiscalização para que seja efetuado o registro real da jornada.

CLÁUSULA 3ª – TICKET-ALIMENTAÇÃO

Asempresas concederão aos seus empregados o ticket-alimentação no valor unitário de R$7,00 (sete reais) por dia 
efetivamente trabalhado, perfazendo o montante mensal máximo de R$182,00 (cento e oitenta e dois reais), mediante o 
desconto mensal dos trabalhadores, fixo, em contracheque, de R$25,00 (vinte e cinco reais) por trabalhador, para todas as 
faixas salariais.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – As empresas que fornecerem refeição no intervalo de que trata o art. 71 da CLT, ficam 
desobrigadas do fornecimento do Ticket-Alimentação de que trata o caput desta cláusula e dos Vales-Transporte referente ao 
intervalo mencionado, uma vez que os obreiros permanecerão na empresa neste último.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caberá sempre ao empregado optar por fazer a refeição na empresa, no intervalo, ou perceber o 
Ticket-Alimentação, observado, no que tange os Vales-Transportes, o que disciplina a Cláusula deste Aditivo que dispõe 
sobre “Jornada de Trabalho” e seus parágrafos, que tratam do intervalo previsto no art. 71 da CLT.

CLÁUSULA 4ª – DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE

Objetivando a elaboração de um laudo pericial capaz de retratar com maior exatidão as reais condições de trabalho 
enfrentadas por todos os empregados das EMPRESAS, em todas as suas lojas, as partes informam que no prazo de 30 
(trinta) dias formarão uma comissão paritária, a qual caberá indicar um perito resultante de consenso, possibilitando às partes 
a indicação ainda dos seus assistentes técnicos e apresentação de quesitos.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os honorários periciais a serem fixados e demais despesas necessárias à elaboração do referido 
laudo, serão rateadas pelas partes acordantes.

CLÁUSULA 5ª – DA JORNADA DE TRABALHO

As empresas passarão a adotar, em todos os seus estabelecimentos, inclusive os denominados 24 horas , a jornada de 
trabalho normal de 07 (sete) horas diárias e 42 (quarenta e duas) horas semanais, assegurado o intervalo intrajornada  de no 
mínimo  30 (trinta)minutos , conforme previsto do artigo 71, & 3º ,da CLT.

PARÁGRAFO ÚNICO – Fica mantida ainda a jornada de trabalho de 12x36 nos estabelecimentos 24 horas, nos termos da 
Convenção Coletiva de Trabalho ora aditada.

CLÁUSULA 6ª – DOS ATESTADOS MÉDICOS

Quanto à validação dos atestados médicos, fica ajustado que as empresas não mais exigirão o comparecimento do 
trabalhador inicialmente ao local de trabalho para posterior encaminhamento ao Departamento Médico da empresa, sendo 
certo que o obreiro poderá deslocar-se diretamente à este último, nos termos legais.

CLÁUSULA 7ª – DOS DESVIOS DE FUNÇÕES

Em relação aos desvios de função, as empresas comprometem-se a efetivamente fiscalizar o exercício das atividades de seus 
empregados, adotando condutas inibidoras desses desvios.

CLÁUSULA 8ª – DAS HORAS EXTRAS

O labor extraordinário realizado poderá ser compensado  , revertendo-se em folga , o que deverá ser operacionalizado no 
prazo máximo , e improrrogável , de 30 (trinta ) dias á sua realização , o que não ocorrendo implicará na remuneração dessas 
horas como extraordinárias no percentual de 50% (cinquenta por cento) ou 100% (cem por cento) . naquilo que couber.

O labor extraordinário realizado poderá ser compensado , com saídas ou entradas posterior ao labor , sempre considerado o 
horário normal de trabalho obreiro, ou através de folgas compensatórias  em prazo até o final do mês imediatamente  seguinte 
ao da realização do trabalho extraordinário ,sob pena da remuneração dessas horas extraordinárias não compensadas com o 
adicional de 50% (cinquenta por cento)

CLÁUSULA 9ª – DO BANCO DE HORAS
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Em relação ao banco de horas, a EMPRESA, atendendo ao pleito dos trabalhadores, compromete-se a suspensão imediata 
do seu uso, sendo que os saldos existentes em favor dos trabalhadores serão compensadas no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, o que não ocorrendo, implicará no pagamento imediato desse saldo, sem prejuízo da aplicação da multa 
normativa.

CLÁUSULA 10ª – DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES – DA AUSÊNCIA DE DESCONTOS NOS VENCIMENTOS DOS 
EMPREGADOS

Quanto aos dias não laborados por ocasião da paralisação havida nas EMPRESAS, comprometem-se as mesmas a não 
efetuar os descontos nos vencimentos dos trabalhadores.

CLÁUSULA 11ª – MULTA

As EMPRESAS se obrigam em caso de descumprimento de qualquer uma das disposições do presente acordo ao pagamento 
de R$ 500,00 (quinhentos reais), por empregado, a título de multa, em favor do mesmo.

CLÁUSULA 12ª – MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS E DISPOSIÇÕES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 
ADITADA

Não conflitando com as cláusulas deste Aditivo, as cláusulas/disposições da Convenção Coletiva de Trabalho ora aditada 
permanecem em vigor.

ANTONIO CAETANO DE SOUZA FILHO 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS TRAB. NO COM. DE SUPERMERCADO, MINI BOX E DO COM. VAREJ. E ATAC. DE GENEROS ALIMEN. DO ESTADO DO 
PAR 

FERNANDO FONTES DE BRITO 
PRESIDENTE 

SINDICATO DAS EMP DO COM DE SUPERMERCADOS E A SERV PARA 
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