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SIND DO COM VAREJ DE PROD FARM DO ESTADO DO CEARA, CNPJ n. 07.342.199/0001-85, neste ato
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ANTONIO FELIX DA SILVA;
 
E 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE FORTALEZA, CNPJ n. 07.343.452/0001-15, neste
ato representado(a) por seu Membro de Diretoria Colegiada, Sr(a). GILIARDE ARAUJO DE LIMA;
 
celebram o presente TERMO ADITIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as
condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º
de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 e a data-base da categoria em 01º de janeiro. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) A presente
Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Empregados em estabelecimentos
comerciais varejistas e intermediários de produtos farmacêuticos, drogarias e medicamentos,
químicos, de produtos de manipulação farmacológicos naturais e dietéticos, artigos médicos,
ortopédicos e odontológicos, com abrangência territorial em Fortaleza/CE, com abrangência territorial
em Fortaleza/CE. 

RELAÇÕES SINDICAIS 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

CLÁUSULA TERCEIRA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL 

As empresas albergadas por esta convenção coletiva de trabalho deverão pagar a entidade sindical
patronal até 15 de DEZEMBRO de 2020, a contribuição assistencial patronal conforme discriminado abaixo:

(i) As redes de famárcias, consideradas aquelas com mais de 5 empresas, sendo um CNPJ matriz e outros
filiais, deverão pagar o valor  de (i) R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) pelo CNPJ matriz e (ii) R$ 315,00
(trezentos e quinze reais) por cada CNPJ filial;

(ii) As farmácias com até 5 empresas constituídas com CNPJ matriz e filial, deverão pagar o valor de R$
315,00 (trezentos e quinze reais) por CNPJ;

(iii) As demais farmácias deverão pagar o valor de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) por CNPJ;



Parágrafo Primeiro: Com pagamento da taxa prevista na presente cláusula fica assegurado ao empresário
a adesão ao cartão do empresário que traz uma série de vantagens e benefícios, como condições
diferenciadas para a compra de carros 0km, viagens e excursões para diversos destinos, cursos
profissionalizantes, clínicas para cuidados terapêuticos, fisioterapia, nutrição, dentre outros, podendo ser
conferido todos os benefícios através de consulta ao site https://www.fecomercio-ce.com.br/cartão-do-
empresario/.

Parágrafo Segundo: Após o pagamento, querendo o empresário aderir ao cartão mencionado no parágrafo
primeiro, deverá se dirigir a sede da entidade sindical patronal, portando o comprovante de pagamento,
para requerer a expedição do cartão do empresário.

Parágrafo Terceiro: A Entidade Sindical Patronal, como parte integrante do sistema SICOMÉRCIO e,
conforme previsto no estatuto social, efetivará a partilha da receita advinda da contribuição assistencial, da
seguinte forma:

a)       10% (dez por cento) à CNC;

b)       20% (vinte por cento) para a Federação;

c)       70% (setenta por cento) para o Sindicato.

DISPOSIÇÕES GERAIS 
REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO 

CLÁUSULA QUARTA - DIA DO COMERCIÁRIO 2020 

DIA DO COMERCIÁRIO - Os estabelecimentos comerciais albergados por esta convenção que abrirem
suas portas no dia 28 de setembro de 2020, data em que se comemorará o dia do Comerciário, pagará
para  cada trabalhador(a) a importância de R$ 70,00(Setenta Reais), bem como todas as condições
estabelecidas nos parágrafos anteriores.

ANTONIO FELIX DA SILVA 
PRESIDENTE 

SIND DO COM VAREJ DE PROD FARM DO ESTADO DO CEARA 

GILIARDE ARAUJO DE LIMA 
MEMBRO DE DIRETORIA COLEGIADA 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE FORTALEZA 

ANEXOS
ANEXO I - ATA DE ASSEMBLEIA

Anexo (PDF)

    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 
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