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SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE FORTALEZA, CNPJ n. 07.343.452/0001-15, neste
ato representado(a) por seu ;
E
FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA, CNPJ n. 07.267.479/0001-76, neste ato
representado(a) por seu ;
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 2022 a 31 de dezembro de 2022 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) dos
Empregados em estabelecimentos comerciais varejistas, atacadistas e intermediários de artigos de
vestuário, de artigos, de balas, bombons, chiclete, chocolates, de bebidas, de calçados, artigos de
couro e viagem, de carnes frescas, aves e peixes, frios, laticínios embutidos, congelados e
conservas, açougues, de equipamentos, artigos e materiais para escritórios, comunicação, de livros
e papelaria, de máquinas e aparelhos de uso doméstico e pessoal, CDs, DVDs e jogos eletrônicos e
em DVDs, de material eletrônico em áudio e vídeo, de instrumentos musicais, de material de
construção, ferragens, ferramentas manuais e produtos metalúrgicos, vidros, espelhos e vitrais,
tintas emadeiras, de móveis e utensílios, artigos de iluminação, material elétrico e hidráulico e
artigos para residência, artigos de decoração para residência, de fumos e produtos de fumo,
produtos de padaria, artigos médicos, ortopédicos e odontológicos, de aparelhos elétricos,
eletrodomésticos e eletroeletrônicos, de lojas de departamentos e magazines, de perfumaria e
produtos de estética e beleza, de higiene pessoal, de tecidos, vestuários e armarinhos, de confecção
masculina, feminina e infantil, de produtos de plástico, de descartáveis, de embalagens, de material,
peças, periféricos e acessórios para informática, produtos ópticos, óculos, jóias, relógios, bijuterias
e material fotográfico e cinematográfico, de animais vivos, de bebidas, frutas e verduras no atacado,
de calçados, de cereais e beneficiados no atacado, leguminosas, farinhas, amido e féculas no
atacado, de computadores, equipamentos de telefonia e comunicação, de fios têxteis, artefatos de
tecidos e couros, de hortifrutigranjeiros, deleite e produtos do leite, material de construção,
ferragens e ferramentas, de máquinas e equipamentos para comércio e escritório, de máquinas,
aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso
industrial, técnico e profissional, de matérias primas agrícolas, produtos semiacabados e produtos
alimentícios para animais e ração, de pescados, de produtos alimentícios no atacado, de produtos
extrativos de origem mineral, de produtos intermediários não agropecuários, de produtos químicos,
de resíduos e sucatas, material de construção e ferragens, de máquinas, equipamentos industriais,

embarcações e aeronaves, de artigos de uso domésticos, , com abrangência territorial em
Beberibe/CE, Cascavel/CE e Pindoretama/CE.

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros
Auxílio Alimentação

CLÁUSULA TERCEIRA - VALE REFEIÇÃO OU ALIMENTAÇÃO

As empresas que pratiquem atividade empresarial no município de Beberibe, Cascavel,
e Pindoretama, que possuam matriz ou filial na cidade de Fortaleza, ficam obrigadas a
fornecer para todos os seus trabalhadores (as) durante a vigência desta Convenção
Coletiva de Trabalho, vale-alimentação, a escolha do empregador, no valor mínimo de
R$ 10,13 (dez reais e treze centavos), ao comerciário, por dia útil de trabalho, cuja
jornada seja superior a seis horas, descontando-se do empregado o percentual máximo
de 6,25% (seis vírgula vinte e cinco por cento) do custo direto do vale-refeição ou
alimentação (art. 2º, §1º, Decreto 05/1991).
Parágrafo Primeiro – Caso a empresa já forneça diretamente a alimentação ou já pague
vale-refeição ou vale-alimentação em valor superior ao estabelecido na presente
Convenção Coletiva de Trabalho, ficam garantidas aos seus empregados tais vantagens
e condições.
Parágrafo Segundo – As empresas que fechem as portas (não funcionamento) no
horário de almoço, estão isentas do pagamento do vale-alimentação previsto no caput
da presente cláusula.
Parágrafo Terceiro – As empresas que pratiquem atividade empresarial apenas nas
cidades de Beberibe, Cascavel e Pindoretama ou ainda que possuam filiais em outras
cidades que não seja Fortaleza, também estão isentas do pagamento do valealimentação previsto no caput da presente cláusula.
Parágrafo Quarto - O benefício contido nesta cláusula, em relação aos empregados e
empregadores:
I - Não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração do beneficiário para
quaisquer efeitos;
II - Não constitui base de incidência de contribuição previdenciária, do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e/ou tributação de qualquer espécie;
III - Não é considerado para efeito de pagamento de Gratificação de Natal, nem qualquer
outro título ou verba trabalhista decorrente do contrato de trabalho, nem mesmo para
efeitos de rescisão contratual;
IV - Sua duração está limitada ao prazo de vigência desta Convenção Coletiva;
Parágrafo Quinto – As empresas que já forneciam alimentação in natura, devidamente

cadastradas no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, estão isentas do
pagamento do vale-alimentação.
Parágrafo Sexto – Os empregados que estiverem com contrato de trabalho suspenso ou
interrompido, por qualquer motivo, não terão direito aos vales alimentação, durante a
suspensão ou interrupção. Também não terão esse direito em caso de falta.
Parágrafo Sétimo – As empresas que preencham os requisitos legais poderão aderir ao
Programa de Alimentação do Trabalhador e obter os incentivos fiscais da Lei n.
6.321/76.
Parágrafo Oitavo – As empresas que fornecerem vale-alimentação, de acordo com as
condições expressas na presente cláusula, ficam obrigadas a prover e/ou liberar os
respectivos vales até o 5º (quinto) dia útil do mês em curso.
Parágrafo Nono – As empresas não poderão fornecer o vale alimentação em alimentos
ou mercadorias (salvo a exceção prevista no parágrafo quinto, primeira parte), ou em
dinheiro.
Parágrafo Décimo – As empresas que não fornecerem vale alimentação e utilizarem de
dinheiro ou outro meio de custeio da refeição do trabalhador, salvo o fornecimento do
alimento in natura acima referido, não terão cumprido a presente cláusula.
Parágrafo Décimo Primeiro - A obrigação prevista na presente cláusula, somente será
exigida a partir do mês seguinte a data de registro da presente convenção coletiva, não
sendo devido os valores para os meses de janeiro, fevereiro e março de 2022.
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