TERMO ADITIVO Nº 01
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2008/2009
Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho firmada em 04.09.2008 e
registrado na DRT em 10.09.2008, sob o nº 1918, entre o SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO DE FLORIANÓPOLIS, entidade sindical representativa da categoria profissional
dos empregados no comércio, com base territorial no Município de Florianópolis, com
carta sindical sob o registro nº 12.530, inscrito no CNPJ sob nº 83.930.305/0001-20, neste
ato representada pelo seu Presidente Sr. JOSÉ ROBERTO DA SILVA, portador do CPF nº
715.830.419-15, de outro lado, o SINDICATO DOS SUPERMERCADOS E DO COMÉRCIO
VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS, entidade sindical
representativa da categoria econômica, com carta sindical sob o registro nº
24430.004697/90, inscrito no CNPJ sob o nº 82 703 653/0001-00, neste ato representado
pelo seu Presidente Sr. LÚCIO J. MATOS, portador do CPF nº 224 002 909-97, na forma que
abaixo estabelecem, abrangendo as categorias sob a jurisdição dos convenentes, do
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, mediante as cláusulas e condições seguintes:
Cláusula 1
Fica facultada a abertura dos supermercados e do comércio varejista de gêneros
alimentícios do município de Florianópolis nos dias 05.10.2008, primeiro turno das eleições e
26.10.2008, segundo turno das eleições, caso as mesmas não sejam decididas no primeiro
turno, conforme art. 380 da Lei nº 4.737 de 15.07.65 - Código Eleitoral.
Parágrafo único – As empresas organizarão turmas de revezamento, de forma a
possibilitar que os empregados escalados para trabalhar nos dias citados no caput desta
cláusula, exerçam o seu direito de voto.
Cláusula 2
Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas na Convenção Coletiva de
Trabalho já referida, aplicando-se, inclusive, para os feriados estabelecidos na cláusula 1
do presente Termo.
Florianópolis, 01 de outubro de 2008
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