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Atenciosamente

i
Sem mais para o momento renovamos os nossos protestos de elevada estima e

consideração.

~.I
Considerando o disposto na norma consolidada estamos envianc::l0em anexo cópia de

aditivo à Convenção Coleliva de Trabalho 2013/2014 que alteJa cláusulas oitava e décima

quarta celebrado entre esta entidade sindical labora e o Sindicato Patronal de Camac;;arie

Região para fins de registro e arquivamento
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•
ADITIVO À coNh~-çÃ.bCOLETIVA DE TRABALHO

Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho que entre si firmam pela
categoria econômica, o SINDICATO PATRONAL DE
CAMAÇARJ E REGIÃO , pessoa jurídica de direito privado,
inscrito no CNPJ sob on° 09.813.195/0001-63, representado nesta
ato pelo Presidente JURANILDES MELO DE MATOS ARAUJO,
portador do CPF nO121.277.028-59, e do outro lado o SINDICATO
DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE CAMAÇARI E DIAS
D' AVILA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
o N° 16.110.199/0001-40, representado neste ato pela sua Presidente
MARIA NILDA SANTANA, mediante as seguintes condições:~- J

CLÁUSULA PRIMEIRA - As partes aditam a Convenção Coletiva de Trabalho vigente para
alterarem o parágrafo sexto da cláusula oitava da Convenção Coletiva de Trabalho onde trata
de trabalho em dias de domingos e feriados, bem como a cláusula décima quarta que se reporta
a multa por descumprimento.

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica estabelecido por este. aditivo à Convenção Coletiva de
Trabalho em vigor que nos dias dois, três e quatro de março de 2014 não haverá funcionamento
nos estabelecimentos comerciais abrangidos pela Convenção Coletiva de Trabalho celebrada
pelos sindicatos acima identificados que somente deverão retomar ao funcionamento na quarta
feira, dia 05 de março de 2014, a partir das 09:00 horas (nove horasL .

CLÁUSULA TERCEIRA - Fica pactuto. que ai segunda feira de carnaval, dia 03 de março
de 2014, a empresa poderá compensar po,teriormebte aquele dia não trabalhado em um prazo
de até seis meses para faze-Ia, sob pena de dispensa tácita.

CLAUSULA QUARTA - Em caso de descumprimento deste aditivo a multa será de o
equivalente a um piso salarial previsto na alinea " a" da cláusula 2a da Convenção Coletiva de
Trabalho, para cada empregado da respectiva empresa inadimplente.

CLÁUSULA QUINTA _ Permanecem inalteradas, portanto, em vigor, todas as c1állsulas da
Convenção Coletiva de Trabalho vigente e celebradas entre as entidades sindicais
representantes do patronal e dos trabalhadores, desde que não se conflitem com o presente

aditivo.
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.' <::LAUSULA SEXTA - O prazo de vigência do presente aditivo é de apenas cento e oitenta
. dias, a começar em 19 de fevereiro de 2014 e se findando em 19 de agosto de 2014 .

E, por estarem justos a acordados, assinam o presente acordo em três vias de igual teor e forma
para que sofra os seus legais e juridicos efeitos,

Camaçari, 19 de fevereiro de 2014

JURANILDES MELlA bE MATOS ARAT'JO-- I
Presidente - Sindicat~Patronal de Camaçari e Região

MARIAN1!i!litrANA
Presidente _ Sindicato dos Empregados no Comércio de Camaçari e Dias.D' Ávila - Ba.
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