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Por este in~trumento e na .melhorforma de direitQ,de um lado, cqmo ~epresentante
da categoria profissional, o SINDICATODOS CONTABILISTASDE SAO PAULo,-
CNPJ n.o 60.556.362,1000'1-95,!Entidade Sindical' repr~sentativa da' categoria
profissional dos contabilistas, com base nos Municípios de:, São Paulo, Caieira,
Cajamar, Carapicuíba, Diadema, E01bu, Embu-Guaçu, Francisco Morato, Franco da
Rocha, Guarulhos, Itapeceriçada íl Serra, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Osasco,
Ribeirão Pires, Rio Grar.1deda Serra, São Bernar;dodo Cé;impo,São Caetano do Sul
e Taboão da Serra, coms'ede ria Praça, de Azevedo, 202 - CEP -01037-010 - S~o
Paulo, e de outro lado, como representantes da categoria econôrpica,' a
FEDERAÇÃODO COMÉRCIODO ESTADO DE SÃO PAULO, entidade sindical de
segundo grau, com sede na Rua Dr. Plínio B~rreto, 285 - 5° andar - Bela Vista - .
São Paulo - Capital -CEP ...".01313-020, registrada, 'noMinistério do Trabalho e
Emprego - Processo DNT sob o nO'25797/42, e inscrito no CNPJ sob' o n°
62.668.182/0001-40 e os Sindicato do Comércio Atacadista de Álcool e Bebidas

, ", J

,em G~ral no Estado de São Paulo - CNPJ n.o'60.936.622/0001-58 e Registro
Sindical - Processo n.o 49~.1A9/47, SR056~7, com sede na'Rua Afonsq Sardinha,
95 - 110 andar ; Cj 114 .:..Lapa - SP - CEP - 05076-000"- Assembléia Geral

,Extraordinarla realizada em 14108/2008; Sindicato do .Comércio Atacadista de
.Bijuterias d,o Estado de São Paulo :- ÇNPJ n~~ 53.452.769/0001-07 e Registro

, 'Sindical- Processo n.o320.422/8~, SR06169, com,s~de na ,Rua Pamplona n.o818-
,40andar - Conjunto 41 :- SP - CEP - 01'40~-O01 -Assembléia Geral Extraordinária
realizada em 24/11/20Q8; Sindicato do Comércio Atacadista de ,Drogas- e
Medicamentos no Estado de São Paulo - CNPJ n.O52.806.460/0001-05, Registro
Sindical - 'Processo n.o,24440.23339/89 e SR 02221, com sede na Rua Leonardo
Nunes, 179 - Vila Clementino - SP - CEP - 04039-010 - Assembléia Geral
Extraorqinária realizada em 24/11/2008; Sindicato do Comércio 'Atacadista de
Frutas do Estado de São Paulo' - CNPJ n.o 47.192.950/0001-29 e Registro
Sindical- Processo'n.o 46010.000867/95, SR04216, com sede ria Rua Miguel
Carlos n.° 41' - 4° andar - conjunto42 - SP - CEP - 01023-010:- ~ssembléia
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Geral Extraordinária realizada em 0.5/08/2008;Sindicato do Cómércio Atacaqista
de Gêneros,Alimefjtícios no Estado de São PaÚlo - CNPJ ".0 49.087.232/0001-
18 e Registro Sindical - Processo n.o 318.862-72, SR06781, com sede na Av.
Senador Queitós n.O605 - 23° ançjar - Conjunto 2312 - SP -,CEP - 01026-00,1.-
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 14/08/2008; Sindicato do Comércio
Atacadista de Louças, Tintas e Ferragens de São Paulo - CNPJ n.o
62.809. 777/000t..59, Registro Sindical -;- Processo 0.° DNT 25.565/40 e SR 02875, '
com sede na Rua Capitão Mór Gerônimo Leitão, 108:- 2° andar :: sala 26 - São
Paulo :: CEP 01032-000 - Assembléia Geral Extraordinária realizada em
24/11/2008; Sindicato do Comércio Atacadista de Produtos Químicos e
Petroquímícos' no Estado de São Paulo - CNPJ n.o 43.450.014/0001-10 e
Registro Sindical - Processo n.o 46000.009049/2002-07, SR01511, com sede na
Rua Maranhao n~o598 - 4° andar - Higienópoüs ...:...SP - CEP 7" 01240-OQO-
Assembléia Geral Extraordinária realízada em 29/08/2008; Sindicato do Comércio
Atacadista de Tecidos,. Vestuários e Armarjnhos do Estado de São Paulo -
CNPJ n.o 62..2P2.759/0001-04 e Registro Sindical - Processo n.o 46010.002,128/93,
SR07688, com sede na Rua Paula Souza, 79 - 2°andar -'Conjunto 21 - SP - CEP -
01027-001 -,Assembléia Geral Extraordinária realizada em 26/08/2008; Sindicato
do Comérçio Varejista ,de Carvão Vegetal ~ tenha no Estado de São Paulo - '

CNPJ. n.o \ 62.657.903/0001-05 e Registro Sindical - Processo n.o 15.830/41,

SR05613, com sed~ na -Rua Conselheiro Furtado" 324 - 3° andar - ~ala 311 - SP-
CEP - ,01S,1,1-001- Ássembléia, Geral\E~raordinária realizada em 28/0$/2008;

. Sindicato .do Comércio: Varejista I 'de Material, de Construção, Maquinismos
Ferragens, Tintas, Louças e Vidros 'da Grande São Pau/o - CNPJ nO
62.809.769/00.01-02"Registro.Sindical - proce,sso nO24000.00,1666/90 e &R 03896,
com sede naRua Boa Vista, n0356,- 15° andar - SP ~ CEP: 01014-000; Sindicato
do Comérció Varejista de Material Óptico, Fotográfica e Cinpmatogiáficp no
Estado de São 17au/q:"" CNPJ n.062.660~436/0001~, Registro Sindicaí - Proçe~so
n.0218.092/57' e SR 05652, com.sede Av. 9 de Julho, 40.- 11° andar - Cqhju9to11
D/F - $P - CEP - 0.1312-900; Sindicato' do Comércio Varejista de Material
Médico, Hospitalar e Científico no Estado' de ,São Paulo' - CN,PJ n.O
62.893.069/0001-00 ef Regisp-o Sindical - Processo. n.o 169.347, SR12336, ..com
sede na Rua dos Otonis, 662 "T'SP, - "CEP' - 0402,5:-002'- Ass~mbléia Geral
Extraordinária realizada em 2210f3/2008;Sindicato do Comércio Varejist? dos
Feirantes do Estado de SãolPa~/o ..- CNpJ n.O62.216.627/0001-31- e ~egistro
Sindical - Pràcesso.n.° 12.524142,SR05967; com sede Ila Av. Ser;1âqor.Queiróz, 60.5 '
- 7° andarr- Conjuntos 701- Centro 'SP -.CEP- 010~6-001 ...:.. Assembléia Geral
Extraordinária realizada em 18/08/2008; $iQdicato do Comércio de Vendedores
Ambulantes de São Paulo , CNPJ n.o 62.662:028/0001-41 e Registro Sindical -
Processo n.o 46000.003675/95,' SR11182 com -sede na Rua Dr. Bittencourt
~odrigues, 88 - 6° andar - Conjunto E?03- SP-CEP - 01017-907 .,...Assembléia

Geral Extraordinária realiz~pa, em 02/09/2008, nesta Capital, tendo realizado
Assembléia Geral Extraordinária em. 24/11/2008; Sindica,to .das Empresas de
Túrismo no ,Estado de 5âo Paulo - CNPJ, n.o 60.748.811/0001-05 e Registro
Sindical - Processo DNT n.o904.785/50, com sede na Av. Vi~ira de Carvalho, 115-

SINDCONT-SP - Sindicato dos Contabilistas ,deSão Paulo
,Praça Ramos de Azevedo, 202-CEP0137-010-SP ,
Te!.: (0/1) 3224-5100 -Faz.: (011) 3223-2390

FECOlvJERCIOSP - Federação do COD;lércíodo Estado de São Paulo
RuaDr. PIínio B;meto, 285 - CEP: 01313-620 - SP .
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110andar - SP - CEP - 01210-010 - Assembléia Geral Extraordinária realizada em
24/11/2008; Sindicato dos Lojistas do Comércio de São Paulo - CNPJ n,o
62.661.269/001-76 e Registro Sindical - Processo n.o 25.564/40, com sede na Rua
Coronel Xavier de Toledo, 99 - São Paulo - CEP - 01049-001,AssembléiaGeral
Extraordinária realizada' ~m sua sede no dia 24/11/2008, por se~s representaQtes
legais, nos autos do processo' de dissídio coletivo supra, respeitosamente,' vêm à
presença de Vossa Excelência, para esclarecer que as partes celebram ACORDO
JUDICIAL,cujas cláusulas e condtções são as seguintes: '

18 .:REAJUSTE SALARIAL

Os salários dos empregado~ abrangidos pôr este Acordo, serão majorados nas
mesmas époCas e cOma aplicação de idênticos percentuais de aumentosa,laliial que
forem /e~abelecidqs na norma coletiv~ refer.ente à categoria profissional.
preponderante 1J8Srespectiv?s empresas em que prestem especificamente s~us
serviços. /. " .

28 - COM'PENSA ÕES DE AUMENTO ADMITIDOS APÓS A DATA-BASE
HORAS EXTRAS GRATIFICA ÃO DE FÉRIAS DSR E-FERIADOS ADICIONAL

.NOTURNO' CLAUSULAS REFERENTE.A AVISO PREVia PROMO ÕEg VALE
REFEI ÃO VALETRANSPORTE. GESTANTE AFASTAMENTO' POR DOEN A
OU ACIDENTEDO -TRABALHO~EMPREGADO EM VIAS DE APOSENTADORIA.
AuxíLIO-CRECHE. ADIANTAMENTO,Da 13° SALÁRIO. DIRIGENTESSINDICAIS
e AUXíLIOFUNERAL. .

-As e",entuai~ cláusula1e respectivos benefícios alusivos aos benefícjos ou garantia;5
supra citadas, s~rão .deferidas aos empregados representados. pelo Sindicato dos I

Contabilistas de São Paulo, desde. ,que Jenhf1m sido concediqas e constem, das
n()rm~scoletivas de trabalhoida categoria profissipnal pr~dominante nas respectivas
empresas em que prestem, especificamente, .os seus serviços e que estejal'D,e
venham a permane~r em vigor (na constância deste Acordo. N~ste caso, tais
benefícios ou garantias serão .estendidos à categoria profissional ora acorqante, nos
exatos e pr~cisos termos d~s correspondentes cláusulas .eventualmente.aplicáveis â
categoria profissional pr~pónderante nas empresas, isoladamente consideradas, nas, .,.

quais prestem os seus serviços específicos, respeitada, porém a data-base própria
da cat~goria representada pelo Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, qual seja
01.12.2008. '

SINDCONT -SP - Sindicato .dos Contabilistas de São Paulo

Praça Ramos de Azevedo~ 202 - CEP 0137--010 - SP

TeL (011) 3224-5100-Faz,: (011) 3223-~90
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3a -SALÁRIO NORMATIVO OU DE INGRESSO

- Fica assegurado, para os empregados abrangidos por ~ste Acordo, um salário
normativo ou' de ingresso no valor de R$ 1.195,00 (mil centp e noventa e cinco
reais), excluídps os menores aprendizes na forma da Lei.

4a -SALÁRIO ADMISSÃO

Fica assegurado ao empregado admitido para mesma funçãç de outro dispensado
sem justa causa,o de igual satárioao do empregadocom r:nenorsalário na função,
sem consider-arvantagel1s pessoais, ficando exclufdo desta garantia os cargos de
supervisão, chefia ou gerência, b~m como as funções individualizadas, isto é,
aquelas que possuam um único empregado no seu exercfcio e, também em casos
de remanejamentointerno. I

sa -SALÁRIO SUBSTITUiÇÃO ,

Enquanto perd~rar a substituição não eventual o profissional substituto fará jus ao
salário do substitufdo, efetivando-se ap9s 180 (cento e oitenta)~'ias de substituição,
salvo se esta decorrer de auxflio doença, acidénte do o trabplho ou licença
maternidade. o ..

6a -LICENÇA REMUNERADA -PARTI~IPAÇÃO EMCONYENÇÃO
o,.

Concessão de licença remunerada çle 2 (dois) dias, por ano, no máximo a 01 (um)
empregado da categoria por 'empresa, para participação na Gonvenção Nacional
elou Estadual dos o Contabilistas, desde que a empresa seja pré-avisada no prazo o

mfnjmo de 72 horas e que haja co!TIprov~çãopQsterlor. ' . \ .

7a - CONTRIBUiÇÃO ASSISTENCIAL PROFISSIONAL

As empresas desc!Jntarão dos salários do mês de janeiro de 2009, de todos os
empregados integrantes da categoria profissional beneficiados pelo presente
Atordo,na forma da n9rma legal à época do descon.to, uma contribuição
assistencial, a favor do Siridicato dos Contabilistas de,sá6 pauio, 1;10 importe de 5%
(cinco por cento), aseroTecolhidapor meio de guias próprias a serem fomecidas,
oportunamente, pelo Sindicato beneficiário e recolhida pelas empresas até o, 15°
(décimo quinto) dia após o correspondente desconto, sob pena de aplicação da
multa de 8% (oito por cento) sobre o va!pr do débito, al$m da correção monetária
pelo (lNPC). o .

SINDCONT -SP - Sindicato dos Contabilistas de São Poulo

Praça Ramos de Azevedo, 202-CEP 0137-010-SP
Tc!': (011) 3224-5100 - Faz.: (011,) 3223-2390

FECOMERCIO SP - FederaÇão do Comércio do Estado de SãoPoulo
Rua DTo Plinio Barn:ta, 285 - CEP: 01313-020 - SP
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Parágrafo 1° - O desconto da contribuição prevista nesta cláusula limitar-se-á, para
cada empregado, ao teto de ~$ 85,00 (oitenta e cinco reais). .-
Parágrafo 2° - As empresas 'encaminharão ao Sindicato dos Contabilistàs a Talação
nominal'dos empregados que sofreram o desconto, Juntamente com a cópia da gui'a
de recolhimento.' .

Parágrafo 3°_ Fica garantida a manifestação dos empregadps,. sendo que o
integrante da çategoria profissional poderá, até 30/01/2009, enviar ao Sindicato dos
Trabalhadores sua manifestação de oposição à presente contribuição, com cópia à. " -. , 1.

empresa, sendo vedado aestá envio de relação de oposição.' . .'

A responsabilidade pela instituição, percentuais de cobrança e abrangência do
desconto ,ê inteiramente do Sindicato da categoria profissional, ficando isen'tas as
empresas de quaisquerônus ou conseqüências'peranteseus empregadóse o
desçonto assim feito está ao abrigp do previ~rono artigo 462 da CLT.

aa - MULTA

A não observância de qualquer cláusula do presente Acordo, que não contenha
multa específica, na Lei ou .no presênte Acordo,. implicará na aplicação da' multa
equivalente a 5% (cinco por .cento) do Salário Normativo previsto neste Acordo,
vigente na época da infração, revertida a favor da parte' prejudicada.

ga _ ABRANGÊNCIA

Este acordo aplica-se à categoria' dos empregados que exerçam a profissão de
contabilista' com"0 correspondente registro no Conselho Regional de Contabilidade
de São Paulo (CRC/SP). . .

11 a -DIFERENÇAS SALARJ~IS

As eventuais diferenças splariais decorrentes da aplicação deste Acordo JU,dicial
poderão ser pagas por 'ocasião do págamento dos salários do mês de competência
fevereiro/2009. - .

SINDCONT -SP - Sindicato dos Contabilistas de São Paulo

Praça Ramos de Azevedo, 202 -.CEP 0137-.01.0- SP
TeL (.011) 3224-510.0 -Faz.: (.011) 3223-2390

FECOMERCIO SP - Federação do Comércio do Estado de São Paulo
Rua Dr. Plinio Baneto, 285 - CEP: .o1313-.02.0 - SP
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As cláusulas e condições pactuadas neste Acordo terão vigência de 01.12.2008 a. .
30.11.2009. ;

SINDCONT -SP - Sindicato dosConIabilistas de São Paulo.

PraçaRamosfc~edo, i02-~ 0I37-010-SP
TcL: (O}1) 3224-5I()O.,.Faz.:(011)3223-~90

,São P~ulo, 13 q~ janeiro de 2009.

Pelo .SiNDicATO DOS CONi"ABIi..JS-r.AS
DO ESTf\PO DE.SÃOPAÚLO' :

Pel~ FEDE~ÇÃO DÓ COMÉRCIO DO
'.ESTÁPO.DE SÃO',PAUL,O e Outr9~
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FECOMERCIO SP - Fedéração do Comé=~ do Estado de São Paulo
RuaDr. PliDiqBaaeto,,235 -cEP: 013.13'-020'_Sl> '

Te!.: ,(011). 3254-1~ -:-.Fax.: (OU) 3254-1799


