
 
Pontos da CCT 

REAJUSTE SALARIAL  

Reajuste Salarial Inflação + Aumento Real; 

INDENIZAÇÃO DE CAIXA 

Indenização mensal a título de “quebra de caixa”;  

DIA DO COMERCIÁRIO 

“Dia do Comerciário” – 30 de outubro, será concedido ao empregado do comércio, que pertencer ao 

quadro de trabalho, uma indenização correspondente a 1 (um) ou 2 (dois) dias conforme tempo de 

registro; 

DESPESAS PARA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 

As empresas ficam obrigadas a pagar despesas de transporte, refeição, e/ou pernoite dos empregados, 

caso os mesmos sejam obrigados a se deslocarem para outra localidade diversa daquela onde prestam 

serviços; 

FALECIMENTOS 

Falecimento de sogro ou sogra, genro ou nora, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço 

nos dias do falecimento e do sepultamento sem prejuízo do salário. 

Nos casos de falecimento de pai, mãe, filho(a), cônjuge, companheiro(a) o empregado, 03 (três) dias 

consecutivos, contados a partir do dia posterior ao falecimento. 

AUXÍLIO FUNERAL 

Falecimento de empregado, as empresas indenizarão o beneficiário para auxiliar nas despesas de 

funeral, com valor equivalente a 1 (um) piso salarial; 

ESTABILIDADE GESTANTE 

Estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o nascimento, mais 45 

(quarenta e cinco) dias. 

PROMOÇÕES 

Promoção de cargo, obrigatoriamente um aumento salarial de 10% (dez por cento); 

ESTABILIDADE SERVIÇO MILITAR 

Estabilidade provisória inclusive Tiro de Guerra, a partir da data do alistamento, desde que este seja 

realizado no período de 01 de janeiro até 30 de abril do ano em que o alistando completar 18 (dezoito) 

anos, até 30 (trinta) dias após o término do serviço militar ou da dispensa de incorporação, o que 

primeiro ocorrer. 

LICENÇA CASAMENTO 

05 (cinco) dias úteis, sem prejuízo de qualquer natureza; 

LICENÇA PATERNIDADE 

Direito a licença paternidade de 05 (cinco) dias, subsequentes ao nascimento; 



 
ACOMPANHAMENTO DOS FILHOS – ABONO DE FALTA 

Enfermidades de seus filhos menores de 14 anos, justificar sua ausência por declaração médica de 

acompanhamento, sendo certo que terá suas faltas abonadas até o limite máximo de 15 (quinze) dias; 

ABONO DE FALTA DE COMERCIÁRIO(A) ESTUDANTE 

Provas Finais, vestibulares ou exames similares, desde que estes coincidam com horário de trabalho, 

limitados a três, terá suas faltas abonadas, com devida comprovação; 

FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS 

Ficam estas obrigadas a fornecê-los gratuitamente aos empregados; 

ATESTADOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 

Deverão aceitar os atestados médicos e/ou odontológicos; 

ASSISTÊNCIA JURÍDICA 

A Entidade oferece aos seus comerciários contribuintes Assistência Jurídica gratuitamente, inclusive em 

Ações, a todos os comerciários contribuintes; 

NO DECORRER DO PERIODO DA CCT 

Vários sorteios são realizados no período da CCT (anual) em comemoração ao dia do Comerciários 

celebrado em 30/10, a todos os comerciários contribuintes (20 Sorteios de R$ 150,00);  

CLUBE DOS COMERCIARIOS JAU 

Esta dividido em Quiosque c/ campo, Salão de Festas e Quadra Poliesportiva, a todos os comerciários 

contribuintes;  

COLONIA PRAIA GRANDE 

A Estrutura dos comerciários em Praia Grande, além da localização, é uma das melhores, isso para 

oferecer a todos os comerciários contribuintes; 

DIVERSOS CONVENIOS 

O Sindicato possui inúmeros convênios com profissionais e estabelecimentos, que oferece em média 

25% de descontos aos comerciários contribuintes; 

PARQUE AQUATICO EM AVARÉ 

A Estrutura dos Comerciários em Avaré esta equipada com parque aquático, quiosques, salas de 

conferências e muito mais, oferecido a todos os comerciários contribuintes; 

DESAFIOS 

SINDICATO NO UNIVERSO TECNOLÓGICO 

Inteligência Artificial / Robótica 

Como o sindicato deve agir nesse universo e o que oferecer? 

Que tipo de profissionais as empresas buscam ? 

Reformas impostas pelo Governo; 

Pandemia e seu impacto junto aos Comerciário; 

 


