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CONVEN~AO COLETIV A DE TRABALHO 20091

Entre as partes, de um lado, o SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SANTOS, inscrito no
CNPJ/MF sob n° 58.194.499/0001-03, com base territorial compreendendo as cidades de SANTOS, SÃO
VICENTE, GUARUJA, CUBATÃO, PRAIA GRANDE, MONGAGUA, ITANHAEM e BERTIOGA, com sede na
Rua Itororó, n° 79- 8° andar -Centro -Cep.: 11010-071, em Santos, Estado de São Paulo, com inscrição do
MTE sob n° SDO0510, representado por seu presidente Arnaldo Azevedo Biloti, CPF/MF n° 433.282.298-68,
e de outro lado o SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DA BAIXADA SANTISTA, entidade sindical sem
fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob n° 58.251.794/0001-46, com base territorial compreendendo as
cidades de SANTOS, SÃO VICENTE, GUARUJA, CUBATÃO, PRAIA GRANDE, MONGAGUA, ITANHAÉM,
BERTIOGA e PERUfBE, com sede na Avenida Dona Ana Costa, n° 25- Vila Mathias -Cep.: 11060-001, em
Santos, Estado de São Paulo, com inscrição no MTE sob n° SD08022, representado por seu presidente
Alberto Weberman, inscrito no CPF/MF n° 030.527.378-72, em conformidade com o disposto nos artigos 611
e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, fica estabelecida a presente CONVENÇÃO COLETIVA
DE TRABALHO mediante as cláusulas seQuintes:

1a REAJUSTE DE SALARIOS
Os salários fixos ou parte fixa de salários mistos serão corrigidos em 01.10.2009 mediante o reajuste global
de 7% (sete por cento), incidentes sobre os salários vigentes no período de 01.10.2008 a 30.09.2009.

Parágrafo 1°: O empregado admitido após a data base terá seu salário reajustado em conformidade com a
cláusula 1a, proporcionalmente, pela aplicação de 1112 avos pelos meses trabalhados, considerando-se mês
a fração igualou superior a 15 (quinze) dias.

Parágrafo 2°: Em ocorrendo mudança da política salarial ora vigente ou alteração substancial do custo de

virl~ ~~ n~rtf!~ ~f! ~nmnrnmf!tf!m ~ nrn~f!rlf!r à revisão e a fixacão de novos valores salariais.

2a COMPENSAÇÃO DE AUMENTOS
Serão compensadas todas as antecipações legais ou espontâneas concedidas no período de Outubro/2008 a

ISetembro/2009, salvo as decorrentes de promoção, transferências, término de aprendizagem, implemento de
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48 SALÁRIO PROFISSIONAL NORMATIVO -EMPACOTADOR E OFFICE BOY
Fica estabelecido um salário profissional normativo mensal no valor de R$ 467,00 (quatrocentos e sessenta e
sete reais), para empacotador e office boy, com idade entre 16 a 18 anos, desde que estudante regularmente
matriculado em estabelecimento de ensino, com jornada de trabalho de 06 (seis) horas diárias e 36 (trinta e
seis) horas semanais cumpridas de Segunda-feira a Sábado compatível com o horário escolar, sendo
proibida a prestação de horas extraordinárias.

S8 REGIME ESPECIAL DE PISO SALARIAL -REPIS
Objetivando dar tratamento diferenciado e favorecida às microempresas (ME's) e empresas de pequeno porte
EPP's), assim conceituadas na Lei Complementar n° 123/06, que instituiu o SIMPLES NACIONAL, fica
instituído o Regime Especial de Piso Salarial -REPIS, que se regerá pelas normas a seguir estabelecidas:

Parágrafo 1°: Considera-se microempresa (ME), para os efeitos desta cláusula, a pessoa jurídica que em
cada ano-calendario aufira receita bruta (faturamento) igualou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta
mil reais), enquanto que a empresa de pequeno porte (EPP) é aquela com faturamento superior a R$
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igualou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos
mil reais).

Parágrafo 2°: Para aderirem ao REPIS, às empresas enquadradas na forma do caput e parágrafo 1° desta
cláusula deverão requerer a expedição de CERTIFICADO DE ADESÃO AO REPIS através do
encaminhamento de formulário à sua entidade patronal representativa, cujo modelo será fornecido por esta,
devendo estar assinado por sócio da empresa e também pelo contabilista responsável e conter as seguintes
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