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2° TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022

Por este instrumento e na melhor forma de direito, de um lado, como representante da categoria

profissional, o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Varejista e Atacadista de Contagem,
entidade sindical de 1 ° grau, CNPJ: 23.846.520/0001-15, Registro Sindical n° 912.005.000.90178-3,
com sede em Contagem, Rua Tamarindos, 324, bairro Jardim Eldorado/Contagem, neste ato

representada por seu Presidente Sr. Ronaldo Ferreira Gualberto da Costa, CPF: 783.412.566-49, e de
outro como representante da categoria econômica, o Sindicato do Comércio de Contagem e Ibirité,
inscrito no CNPJ: 01.985.938/0001-70, com sede na Rua Manoel Teixeira de Camargos, 475,

Eldorado, Contagem, MG, representado neste ato por seu Presidente Sr. Frank Sinatra dos Santos
Chaves, CPF: 232.343.776-34. celebram o presente Termo de Aditamento à Convenção Coletiva de
Trabalho 2021/2022,firmada em 08/09/2021, para fazer consta o quanto segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho no período
de 26 de novembro de 2021 a 28 de novembro de 2021 e a data-base da categoria em 01° de julho.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

O presente Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022, abrangerá a(s) categoria(s)
dos COMERCIÁRIOS vinculados às empresas ou empregadores atuantes no segmento do comércio
atacadista e varejista, estabelecidos no município de Contagem/MG, com exclusão dos
COMERCIÁRIOS vinculados as empresas que se dedicam exclusivamente ou preponderantemente
ao Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios, representados pelo SINCAGEN e vinculados as
empresas atuantes no segmento do comércio varejista de material de construção, tintas, ferragens e
maquinismos, representados pelo SINDIMACO,com abrangência territorial em Contagem/MG.
CLÁUSULA TERCEIRA - FUNCIONAMENTO ESPECIAL

Resolvem alterar o horário de funcionamento das lojas de rua e lojas instaladas em Shoppings
Centers, Centros Comerciais, Galerias e Férias que passa a vigorar da seguinte forma:

PARAGRAFO PRIMEIRO:

As lojas instaladas em Shopping Center no município de Contagem, nos períodos de 26/11 a
28/11/2021 poderão funcionar como se segue:

