
§norclrooos co ERcúRos
DE SÃO PAULO

ADITAMENTO À CONVENçÃO COLETIVA REGIONAL DE TRABALHO
SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS DA CAPITAL X SINCODIV§P

EXERCíC|O DE 20í6

Por este instrumento e na melhor forma de direito:

- de um lado, representando a cetegoria profiEsional dos Empregados no comércio da Capital de São
Paulo, denominados E PREGADOS, o SINDICATO DOS COmERCIARIOS DE SAO PAULO, CNPJ no
60.989.944/000í -65 e Carta Sindical Processo no 4009/41, SR06625, coín base tenitorial sindical restrita ao
Municipio de São Paulo e sede na Rua Formosa no 99 - Anhangabaú - CEP 01049-000, denominado
SINDICATO, neste ato representedo por seu Presidente Ricardo Patah, CPF/MF no 674.109.958-í5, pelo seu
Diretor Marcoa AÍonso de OllvelÍa, CPF/MF no 219.396.75844, assistídos pelo advogados Rob3on Eduardo
Andrade Rios, OAB/SP no 86.361 e Walkiria Daniêla Fêrreri, OAB no 165.058, conforme procuração anexa;

- C dO OUtrO IAdO, O SINDIGATO DOS CONCESSIONÁRIOS E DISTRIBUIDORES DE VEíCULOS NO
ESTADO DE SÃO PAULO, doravante denominado SINCODíV§P, CNPJ 44.009.47010001-9í, Registro
Sindical Processo 24000.00í 7í 3/90, ne Avenida lndianópolis, 1967, Planatto Paulista, CEP 04063-003, São
Paulo - SP, representiendo somente os Concessionários e DistribuidoÍes de Veículos estabelecidos na Capitel
de Sâo Paulo, doravante denominados CONeESEIONÁRIOS e neste ato rêprêsentado p€lo SuperlnEndenb
Octavio Leitc V.llejo, CPF/MF no 030..143.358-68, assistido pelo advogado Domícjo do.8.ntos Júnior,
OAB§P 22.0í7, conforme procuraÉo anexa:

- dêvidemente autorizados p6las condigô€s do paÉgrafo lexto, da cláululr pdmolra dâ atuel
convenção coletiva rcgional vigonto, baseados em pleitos de seus AÍiliados e no interesse mútuo ajustado
entre o SINDICATO e o SINCOOIV-SP, em ajuste Íoímalizâdo em í6109120í6, abrangendo os
CONCESSIONÁRIOS dos municípios acima mencionàdos, das diversas Marcas e tipos de veícuÉs e seus
ETPREGAOOS,

- firmam o presente ADITATENTO alterando data de um dos dois domingos com trabalho facultativo
autorizado para o mês de outubro2016, constantes da tabela do parágrafo quinto da mesme cláusula
convencionel aclma reÍerida,

tTEt I - AUTORTZAçÃO DO TRABALHO NOS OO|S OOil|NGOS DE OUTUBRO/20í6.

CLÁUSULA PRIHEIRA:

Fica autorizado a convocaÉo do trabalho nos dois domingos dea datas de í6rí0120í6 (terceiro
domingo) e 2311012016 (quarto domingo) do corÍente mês, ficando cancêlada a anterioí autorizaÉo do
trabalho para o dia 30/10/2016, em decorÍência de sua coincidência com eleiÉo municipal em segundo tumo,
que anteriormente constou da tabela do paÉgraÍo quinto, da clá$ula primeira da convençâo coleüva
Íegional vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Com a alteração ora ajustada entre as partes signatá
providencias para informação aos seus colaboradores sobre o ca

nas aos CONCESSIONÁRIOS
da convocaÉo do trabalho

facuttatÍvo anteriormente autoíizado para o domingo do dia 30/10/2016; bem como, sua substituiÉo pele
autorizaÉo da convocâção do trabalho no quarto domingo do dia 23n0ny6, que coincidirá com o repouso
semanal dos EmPREGADOS abrangidos
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CúUSULA TERCEIRA:

Ficem sem efeitos anteriores inserções do domingo de 30/1012016 nas solicite@s de autoüaçáo dos
CONCESSIONÁRIOS protocoladas no Sll{DICATO, que serão aúomaticemente subsúuídas, pelo domingo de
23lí012016 sem necessidade de providencias formais pois esta nova data é autorizada neste ADITA ENTO.

|TEU [ . RATTF|CAçÃO OAS OEtAtS CúUSUiáS DA CONVEilçÃO COLET]VA REGTO|AL DA
CAPITAL OE SÃO PAULO

Ficem ratiÍicedas durante a vigência deste aditemento, todes as demais cláusulas da convenção
coloüva regionel firmada em 23/02n016 e não alteradas no pÍesênte aditemênto, também firmado entre as
mesmas entidades sindicais signatárias, que vigorarão até 31112n016 para o cÉrso espêcÍfico de aúorizaÉo
do trabalho facultativo em domingos e feriedos para todos os fins e efeitos de direito.

E assim, por estarem iustos e avençados, assinam o presente ADITA EI{TO em 6 (sêis) vies de igual
teor, das quais 3 (três) serão levadas à depósito e registro peÍante a Supêrintendência Regional do Trabalho e
Emprego de São Paulo, nos termos do aí. 614, da CLT, para que surta os deseiados efeitos de direito e as
demais vias, para fins de arquivo e demais providências das entidades signatárias.

Sáo Paulo, í9 de setembro de 2016.
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