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CLÁUSULA PRIMEIRA - O parágrafo terceiro da cláusula primeira, nominada “REAJUSTE 

SALARIAL”, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Parágrafo terceiro - Na forma do caput, as diferenças salariais, inclusive quanto ao 13º salário e férias, 

poderão ser pagas em até 4 (quatro) parcelas, juntamente com as folhas de pagamento dos meses de 

competência de agosto, setembro, outubro e novembro de 2020, permitida a compensação de quaisquer 

valores que tenham sido antecipados, observado o disposto na cláusula nominada “COMPENSAÇÃO”, bem 

como a proporcionalidade estabelecida na cláusula nominada “REAJUSTE SALARIAL DOS 

EMPREGADOS ADMITIDOS ENTRE 1º DE SETEMBRO/2017 ATÉ 31 DE AGOSTO/2019”. 
 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - Acrescenta-se a seguinte cláusula, renumerando-se as seguintes: 

 
“CLÁUSULA TRINTA E DOIS - DIA DO COMERCIÁRIO (ABONO) 

 

Pelo Dia do Comerciário - 30 de outubro - será concedido ao comerciário que pertencer ao quadro de 

empregados da empresa nesse dia, um abono correspondente a 1 (um) ou 2 (dois) dias das remunerações 

auferidas nos meses de outubro de 2018 e 2019, a ser paga conforme proporção abaixo: 

 

a) até 90 (noventa) dias de contrato de trabalho na empresa, o empregado não faz jus ao benefício; 

 

b) de 91 (noventa e um) dias até 180 (cento e oitenta) dias de contrato de trabalho na empresa, o 

empregado fará jus a 1 (um) dia; 

 

c) acima de 180 (cento e oitenta) dias de contrato de trabalho na empresa, o empregado fará jus a 2 (dois) 

dias. 

 

Parágrafo primeiro - Fica facultado às partes, de comum acordo, converter o abono em descanso, 

obedecida a proporcionalidade acima, durante a vigência da presente Convenção, inclusive mediante sua 

inserção no saldo de horas a compensar, previsto na cláusula nominada “COMPENSAÇÃO DO 

HORÁRIO DE TRABALHO (BANCO DE HORAS) ”. 

 

Parágrafo segundo - O abono previsto no caput deste artigo fica garantido aos empregados em gozo de 

férias e às empregadas em gozo de licença maternidade. 

 

Parágrafo terceiro - Aplica-se ao presente abono o disposto no parágrafo terceiro da cláusula nominada 

“REAJUSTE SALARIAL”, relativo ao pagamento de eventuais diferenças. 

 

Parágrafo quarto - As empresas que já tenham antecipado a concessão do abono previsto nesta cláusula 

ficam dispensadas do seu cumprimento, desde que comprovem sua implementação.”  
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CLAUSULA TERCEIRA - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas da norma coletiva celebrada em 

10.08.20, não alteradas ou abrangidas pelo presente ADITAMENTO. 

 

 

São Paulo, 12 de agosto de 2020. 

 

 

Pela FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO  

ESTADO DE SÃO PAULO - FECOMERCIÁRIOS  

 

 

LUIZ CARLOS MOTTA 

Presidente 

 

 

MARIA DE FÁTIMA MOREIRA SILVA RUEDA 

OAB/SP -  nº 292.438 

 

 

Pela FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO - FECOMERCIO SP 

 

 

IVO DALL’ACQUA JÚNIOR 

Diretor Vice-Presidente 

 
 

DELANO COIMBRA 

OAB/SP - nº 40.704 

 

 
 

FERNANDO MARÇAL MONTEIRO 

OAB/SP - nº 86.368 
 

 

 

PAULA TATEISHI MARIANO 

OAB/SP - nº 270.104 
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