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SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE BENS E SERVICOS DOS MUNICIPIOS DE 
TORITAMA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E SURUBIM PE, CNPJ n. 10.523.000/0001-20, neste ato 
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). CLEIBSON ALVES MOTA e por seu Procurador, Sr(a). 
PAULO ROBERTO FLORENTINO LIMA; 
 
E 
 
FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - 
FECOMERCIO-PE, CNPJ n. 08.088.676/0001-90, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). 
JOSIAS SILVA DE ALBUQUERQUE e por seu Procurador, Sr(a). THOMAS JEFFERSON GOMES DE 
ALBUQUERQUE; 
 
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho 
previstas nas cláusulas seguintes:  
 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 1º de maio de 
2012 a 30 de abril de 2013 e a data-base da categoria em 1º de maio. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) dos empregados no comercio 
de bens e serviços, com abrangência territorial em Santa Cruz do Capibaribe/PE, Surubim/PE e 
Toritama/PE. 
 
 
 

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

OUTRAS DISPOSIÇÕES 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - FUNCIONAMENTO NOS DOMINGOS E FERIADOS 
 
Ficará assegurada às EMPRESAS do COMÉRCIO e SERVIÇOS estabelecidas nos municípios de SANTA 
CRUZ DO CAPIBARIBE, SURUBIM e TORITAMA a faculdade de abrirem seus estabelecimentos comerciais 
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com a utilização do trabalho de seus empregados e praticarem vendas, nos DOMINGOS, nos FERIADOS 
NACIONAIS dos dias : 07 DE SETEMBRO, 12 DE OUTUBRO, 02 E 15 DE NOVEMBRO, todos de 2012 e 21 
DE ABRIL DE 2013; no FERIADO ESTADUAL  - DATA MAGNA DE PERNAMBUCO (1º DOMINGO DE 
MARÇO/2013) e nos FERIADOS MUNICIPAIS abaixo relacionados, tudo nos termos da Lei 11.603/2007 e 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2012/2013 do segmento do COMÉRCIO DE BENS E  SERVIÇOS, 
devidamente registrada na SRT/PE e  MEDIANTE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTIPULADAS 
NESTE INSTRUMENTO COLETIVO. 

  

  

  

  

  

 
 
CLÁUSULA QUARTA - JORNADA DE TRABALHO NOS DOMINGOS E FERIADOS 
 
A jornada de trabalho dos empregados das EMPRESAS do COMÉRCIO e SERVIÇOS estabelecidas nos 
municípios de SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, SURUBIM e TORITMA, na hipótese de virem a funcionar 
nos dias de DOMINGOS e nos dias FERIADOS abrangidos neste instrumento, será impreterivelmente de até 
08 (oito) horas diárias, garantindo nesta hipótese um intervalo de até 02 (duas) horas, para repouso e 
alimentação ou de 06 (seis) horas ininterruptas, diárias, garantindo os 15 (quinze) minutos de repouso 
previstos em lei, entre a quarta e a quinta hora, observadas as disposições do art. 70, XIII e XIV, da 
Constituição Federal. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA - FOLGA SEMANAL REMUNERADA NOS DOMINGOS 
 
Será OBRIGATORIAMENTE garantido o REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, na forma prevista nas 
disposições legais, devendo, ainda, o empregado que trabalhar no DOMINGO, OBTER o respectivo descanso 
preferencialmente até a quinta-feira subseqüente ou alternativamente em outro dia da semana,  desde 
que por opção formal e expressa do empregado, devendo ainda o repouso semanal remunerado coincidir, 
pelo menos 01 (uma) vez no período máximo de 03 (três) semanas com o domingo, conforme Lei 
nº11.603/2007. 

  

PARÁGRAFO ÚNICO:  

Na hipótese da folga do empregado recair em dia feriado, a mesma será transferida para o dia útil 
imediatamente posterior ou outro dia dentro da mesma semana desde que por opção expressa e formal do 
empregado. 

FERIADOS MUNICIPAIS 
S.C. CAPIBARIBE SURUBIM TORITAMA 

24 DE JUNHO (2012) 29 DE JUNHO (2012) 08 DE DEZEMBRO (2012) 
29 DE SETEMBRO (2012) 11 DE SETEMBRO (2012) 29 DE DEZEMBRO (2012) 
05 DE OUTUBRO (2012) 19 DE MARÇO (2013) 02 DE FEVEREIRO (2013) 

29 DE DEZEMBRO (2012)   17 DE MARÇO DE (2013) 
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CLÁUSULA SEXTA - DA AJUDA DE CUSTO 
 
Fica assegurado a TODOS empregados que prestarem serviços nos DOMINGOS e/ou FERIADOS a 
percepção gratuita de vale–transporte ou valor suficiente para custeio do deslocamento e ajuda de custo no 
valor mínimo de R$18,00 (dezoito  reais) por cada DOMINGO e/ou FERIADO efetivamente trabalhado nos 
munícipios de SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE e TORITAMA e no valor mínimo de R$14,00 (catorze reais) 
por cada DOMINGO e/ou FERIADO efetivamente trabalhado no munícipio de SURUBIM. 

  

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

As condições e vantagens asseguradas neste instrumento são as CONDIÇÕES MÍNIMAS que garantirão 
funcionamento regular das empresas nos DOMINGOS e FERIADOS, devendo ser respeitado pelas mesmas, 
melhores condições já existentes, espontaneamente asseguradas. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A AJUDA DE CUSTO prevista nesta cláusula é uma bonificação de incentivo a produtividade, não 
constituindo salário para nenhum fim de direito, visando apenas ressarcir as despesas dos empregados que 
prestarem serviços nos domingos e feriados. 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - FOLGA COMPENSATÓRIA DOS FERIADOS 
 
As EMPRESAS do COMÉRCIO e SERVIÇOS estabelecidas nos municípios de SANTA CRUZ DO 
CAPIBARIBE, SURUBIM e TORITAMA que venham a funcionar nos FERIADOS neste instrumento 
relacionados, concederão aos seus empregados 01(uma)FOLGA COMPENSATÓRIA por cada feriado 
trabalhado, GARANTIDA A FOLGA SEMANAL REMUNERADA prevista na legislação pertinente, folga 
compensatória esta a ser concedida no PRAZO MÁXIMO de 30 (trinta) dias, a contar do dia seguinte ao 
feriado efetivamente trabalhado. 

  

PARAGRÁFO PRIMEIRO: 

 A folga compensatória estipulada nesta cláusula deverá ser de 01 (um) dia integral. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

Não sendo concedida a respectiva FOLGA COMPENSATÓRIA prevista nesta cláusula pelo feriado 
trabalhado, a empresa fará o pagamento deste dia trabalhado em dobro, tomando como base o PISO 
SALARIAL vigente da categoria, no PRAZO MÁXIMO de 30 (trinta) dias após o término do prazo máximo 
para concessão da folga compensatória previsto no caput desta cláusula. 
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CLÁUSULA OITAVA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO 
 
Fica estipulada uma multa correspondente ao valor de 20% (vinte por cento) do PISO SALARIAL DA 
CATEGORIA, por cada empregado prejudicado, no caso das empresas do segmento do COMÉRCIO e 
SERVIÇOS, representadas pela FECOMÉRCIO/PE, estabelecidas nos municípios de SANTA CRUZ DO 
CAPIBARIBE, SURUBIM E TORITAMA, que vierem a desrespeitar as OBRIGAÇÕES DE FAZER que 
constam no presente instrumento, devendo ser procedido o recolhimento do valor da multa em favor de cada 
empregado atingido, através de guias fornecidas pela entidade de classe. Ressalvado as disposições da 
legislação de proteção ao trabalho.   

  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

As empresas do segmento do COMÉRCIO e SERVIÇOS, representadas pela FECOMÉRCIO/PE,  
estabelecidas nos municípios de SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, SURUBIM E TORITAMA, que funcionarem 
nos DOMINGOS e FERIADOS, neste instrumento relacionados, sem cumprimento dos requisitos previstos 
neste instrumento firmado entre as entidades Profissional e Econômica no segmento do COMÉRCIO e 
SERVIÇOS, serão penalizadas com o pagamento da multa equivalente a R$ 300,00 (trezentos reais), por 
FUNCIONAMENTO IRREGULAR NO DOMINGO E/OU FERIADO por cada empregado que laborar naquele 
dia, sendo a mesma revertida em favor do empregado prejudicado e do SINDICATO PROFISSIONAL em 
percentuais iguais para cada parte. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

Será devida a multa, prevista no caput desta cláusula, após realização de AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE 
CONCILIAÇÃO, quando as empresas terão a oportunidade de buscar cumprimento/enquadramento nas 
condições previstas neste instrumento coletivo, que deverão fazê-lo no prazo ajustado quando da realização 
da mesma, ressalvando-se porém, que incidirá AUTOMATICAMENTE a MULTA na hipótese de ausência da 
empresa na dita audiência.  

  

PARÁGRAFO TERCEIRO: 

Quando da NOTIFICAÇÃO/CONVITE para a EMPRESA comparecer à dita AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE 
CONCILIAÇÃO, OBRIGATORIAMENTE a Representação Patronal (FECOMÉRCIO/PE) deverá ser 
comunicada no endereço: Rua do Sossego, 264, Boa Vista – Recife/PE, bem como alternativamente através 
de sua assessoria jurídica no endereço Rua Capitão José da Luz, 137, sl. 108, Edf. Cervantes, Ilha do Leite – 
Recife/PE, fone/fax: 3423-6040, e-mail: consult@smart.net.br, comprovadamente, das razões da 
NOTIFICAÇÃO/CONVITE de sua representada e da data de realização da mesma perante a SRT/PE RECIFE 
ou GERÊNCIA CARUARU. 

  

PARÁGRAFO QUARTO: 

No caso de REINCIDÊNCIA, não haverá a OBRIGATORIEDADE da AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE 
CONCILIAÇÃO, prevista no PARÁGRAFO SEGUNDO desta cláusula. 
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CLÁUSULA NONA - ESCALAS DE TRABALHO 
 
As empresas do segmento do COMÉRCIO E SERVIÇOS estabelecidas nos municípios de SANTA CRUZ DO 
CAPIBARIBE, SURUBIM E TORITAMA, que venham a funcionar nos DOMINGOS E FERIADOS relacionados 
neste instrumento deverão manter em suas sedes as respectivas escalas de trabalho de seus empregados 
disponíveis a fiscalização do Sindicato Profissional e da SRT/PE. 

  

PARÁGRAFO ÚNICO: 

Ao SINDICATO PROFISSIONAL será facultado, sem quaisquer obstáculos, o direito de fiscalizar o 
cumprimento do presente instrumento coletivo, por ocasião da abertura das empresas e seus 
estabelecimentos nos DOMINGOS e FERIADOS, sendo a fiscalização procedida, conjunta ou 
separadamente, entre as partes convenentes e/ou com representantes do Ministério do Trabalho e Emprego. 

  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO 
 
As empresas do segmento do COMÉRCIO E SERVIÇOS estabelecidas nos municípios de SANTA CRUZ DO 
CAPIBARIBE, SURUBIM E TORITAMA,  que pretenderem funcionar nos DOMINGOS e FERIADOS citados, 
nos termos do art. 611 e seguintes da CLT, deverão OBRIGATORIAMENTE se manifestar por escrito 
aderindo às condições estipuladas neste instrumento coletivo, ADESÃO esta através de correspondência 
dirigida à  FECOMÉRCIO (endereço sede provisória: Rua do Sossego, 264, Boa Vista, Recife/PE CEP: 
50.050-080/ fone/fax: 81 -3231-5393/ 3222-9498) e/ou a qualquer entidade local REPRESENTANTE DO 
COMÉRCIO (CDL, Associação Comercial, Sindcom) na hipótese de celebração de convênio de 
cooperação técnica entre as mesmas e a Fecomércio, que encaminhará ao SINDICATO PROFISSIONAL a 
relação das empresas interessadas em funcionar, devendo estas  PREENCHER os seguintes PRÉ-
REQUISITOS: 

  

1. Comprovação do pagamento da CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL (CONVENÇÃO COLETIVA – 
2012/2013),  ENCARGO OPERACIONAL (Cláusulas 11ª e 12ª desta CCT) e do IMPOSTO SINDICAL 
relativo ao ano 2012 das entidades representantes das categorias Econômica (FECOMÉRCIO) e Profissional 
(SINDECOM), conforme estipulada na CCT.  

  

2. Cumprida a etapa acima, será expedida a AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, que ficará em poder 
da empresa beneficiada para hipótese de fiscalização, como comprovação do cumprimento dos pré-requisitos 
neste instrumento estabelecidos. 

  

3. A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO é exigível nos termos deste Instrumento Coletivo apenas para 
as empresas do segmento do COMÉRCIO e SERVIÇOS estabelecidas nos municípios de SANTA CRUZ DO 
CAPIBARIBE, SURUBIM E TORITAMA, DOCUMENTO INDISPENSÁVEL quando estas optarem pelo 
funcionamento nos DOMINGOS e FERIADOS aqui estipulados conforme previsto no subitem anterior, 
devendo a mesma ficar exposta em local visível e disponível para exibição, se necessário, no 
estabelecimento comercial a FISCALIZAÇÃO do SINDICATO PROFISSIONAL e Superintendência Regional 
do Trabalho/PE. 

Página 5 de 7Mediador - Extrato Instrumento Coletivo

11/10/2012http://www3.mte.gov.br/internet/mediador/relatorios/ImprimirICXML.asp?NRRequerime...



  

4. Para RENOVAÇÃO da AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, as empresas deverão COMPROVAR o 
cumprimento das cláusulas da presente Convenção Coletiva de Trabalho que regulamenta o funcionamento 
nos DOMINGOS e FERIADOS. 

  

PARÁGRAFO ÚNICO: 

Qualquer das entidades convenentes que autorizar o funcionamento das empresas nos DOMINGOS E 
FERIADOS sem o cumprimento das condições previstas nesta convenção coletiva, estarão sujeitas a MULTA 
ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO no valor de R$1.000,00 (Um mil reais) por empresa com 
funcionamento irregular naquele dia, em favor da entidade convenente prejudicada, não cumulativa com 
outras penalidades previstas neste instrumento coletivo. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ENCARGO OPERACIONAL PATRONAL 
 
A Empresa que vier a funcionar e praticar vendas nos dias de DOMINGOS e FERIADOS, indicados neste 
instrumento coletivo, ficará obrigada a recolher, nos valores indicados na tabela abaixo, a título de ENCARGO 
OPERACIONAL PATRONAL, em favor da FECOMÉRCIO/PE. Ressaltando que a taxa operacional aqui 
estipulada é devida apenas nos meses em que a empresa vier a funcionar nos dias de DOMINGOS e/ou 
FERIADOS. Devendo recolher o referido encargo operacional em favor do Sindicato Patronal, no prazo de 48 
horas, antecedentes à abertura. Sob pena de multa de 100% (cem por cento), para pagamento posterior. 

  

  

  

PARÁGRAFO ÚNICO: 

Na hipótese de celebração de convênio de cooperação técnica entre a FECOMÉRCIO/PE e o SINDICATO 
DAS EMPRESAS DO COMÉRCIO DE BENS E SERVIÇOS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE e o 
SINDICATO DAS EMPRESAS DO COMÉRCIO DE BENS E SERVIÇOS DE TORITAMA, as EMPRESAS 
associadas aos mesmos ficam DISPENSADAS do recolhimento do ENCARGO OPERACIONAL PATRONAL 
aqui estipulado, em razão de convênio cooperação técnico-financeira celebrado com a FECOMÉRCIO/PE.  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ENCARGO OPERACIONAL PROFISSIONAL 
 
O empregador que pretender abrir seu estabelecimento comercial e praticar vendas nos dias de DOMINGOS 
e FERIADOS indicados neste instrumento coletivo, com a utilização dos seus empregados, ficará obrigado a 
efetuar o pagamento de uma taxa, devida apenas nos meses em que vier a funcionar em qualquer domingo 
ou feriado, taxa esta no valor de R$5,50 (Cinco reais e cinquenta centavos) POR CADA EMPREGADO que 
venha a trabalhar extraordinariamente naqueles dias, a titulo de TAXA OPERACIONAL DE 

VALOR Nº EMPREGADOS 
P/EMPRESA 

R$30,00 Até 10 
R$50,00 De 11 a 40 
R$100,00 A partir de 41 
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FUNCIONAMENTO em favor do SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE BENS E SERVIÇOS 
DOS MUNICIPIOS DE TORITAMA, SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E SURUBIM E. Devendo recolher a 
referida taxa operacional em favor do sindicato profissional, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
antecedentes à abertura. Sob pena de multa de 100% (cem por cento), para pagamento posterior. 

  

PARÁGRAFO ÚNICO: 

A empresa que de forma facultativa (não obrigatório) tenham aderido ao Plano Odontológico ofertado pelo 
Sindicato Profissional em favor dos empregados da mesma, nos termos da Cláusula 54 da Convenção 
Coletiva de Trabalho que regulamenta o Comércio de Bens e Serviços nos municípios de Surubim, Toritama e 
Santa Cruz do Capibaribe, ficará isenta do encargo operacional previsto nessa cláusula 

 
 
 
 

CLEIBSON ALVES MOTA 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE BENS E SERVICOS DOS MUNICIPIOS DE TORITAMA SANTA 
CRUZ DO CAPIBARIBE E SURUBIM PE 

 
 
 

PAULO ROBERTO FLORENTINO LIMA 
PROCURADOR 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE BENS E SERVICOS DOS MUNICIPIOS DE TORITAMA SANTA 
CRUZ DO CAPIBARIBE E SURUBIM PE 

 
 
 

JOSIAS SILVA DE ALBUQUERQUE 
PRESIDENTE 

FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FECOMERCIO-
PE 

 
 
 

THOMAS JEFFERSON GOMES DE ALBUQUERQUE 
PROCURADOR 

FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FECOMERCIO-
PE 
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