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HORÁRIO ESPECIAL DE NATAL – SINCOMERCIÁRIOS PIRACIC ABA 

 

O SINCOMERCIÁRIOS PIRACICABA informa que para as em presas que celebraram Acordo 
Coletivo o horário especial de Dezembro/2019 permit ido é:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO E CORREDORES COMERCIAIS:  

1. Dia 08/12/2019 (domingo) – feriado municipal – labor dos comerciários permitido das 9h00 às 

17h00 horas. O labor do feriado dia 08/12/20109 será compensado no carnaval do ano de 

2020, conforme segue:  

- 24/02/2020 – proibido o labor dos comerciários; 

- 25/02/2020 – proibido o labor dos comerciários; 

- 26/02/2020 – labor dos comerciários a partir das 9:00 horas 

2. Período de 09 a 23 de dezembro de 2019:   

De segunda à sexta-feira das 9:00 às 22:00 horas; 

3. Sábados -  dias 14 e 21 de dezembro de 2019: das 9:00 às 18h00 horas; 

4. Domingos  - dias 15 e 22 de dezembro de 2019: das 9:00 às 17:00 horas. 

4.1 Compensação: O labor dos domingos dias 15 e 22 de dezembro de 2019, será 

compensado nos dias 26 de dezembro de 2019 e 02 de janeiro de 2020, quando não será 
permitida utilização de mão de obra dos comerciário s.  

5. Dia 24 de dezembro: das 9:00 às 18 horas. 

6. Dia 31 de dezembro: das 9:00 às 15 horas. 

6.1 Não sendo permitido a utilização da mão de obra dos comerciários após às 17 horas. Sendo 

que o atendimento ao público deve ser encerrado até às 15 horas.  

O labor dos trabalhadores é proibido nos dias 25/12/2019 e 01/01/2019. 

SUPERMERCADOS 

As empresas do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios como Supermercados, hipermercados, 

Minimercados, Açougues, Hortifruti, Varejões e Congêneres não poderão utilizar mão de obra dos 

comerciários após às 20:00 horas dos dias 24/12/2019 e 31/12/2019.  

O labor dos trabalhadores é proibido nos dias 25/12/2019 e 01/01/2019. 
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Importante frisar que sempre devem ser respeitadas as limitações de jornada de trabalho como: 

período de onze horas consecutivas para descanso intrajornada aos empregados conforme prevê o 

artigo 66 CLT, intervalo para refeição e descanso nos termos do artigo 71 CLT, limite de horas extras 

artigo 59 CLT e concessão do Descanso Semanal Remunerado a cada 06 dias de trabalho.  

A empresa que exigir o trabalho de seus empregados em horários diferentes daqueles 

para os quais o empregado foi contratado, poderá so frer sanções legais uma vez que a alteração 

do contrato de trabalho desse empregado foi alterad o unilateralmente, sem negociação e o 
artigo 468 da CLT veda alterações contratuais preju diciais.   

Assim, o mais seguro para as empresas é firmar o Ac ordo Coletivo 

(www.sincomerciariospiracicaba.com.br ) proposto pelo SINCOMERCIÁRIOS PIRACICABA , até 

porque a categoria comerciária é diferenciada, conforme Lei 12.790/13 e a empresa que não tiver 

Acordo sofrerá penalidades legais. Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos.  

A Diretoria 

SHOPPING CENTER 

Dia 08 (domingo) – feriado municipal: das 12:00 às 20:00 horas; 

Período 14 a 21 de dezembro de 2019: das 10:00 às 23:00 horas; 

Domingos 15 de Dezembro de 2019: das 11:00 às 23:00 horas; 

Dias 21 (sábado) e 22 (domingo) de dezembro de 2019: das 12:00 às 24:00 horas; 

Dia 23 (segunda) de dezembro de 2019: das 10:00 às 24:00 horas; 

Dia 24 (segunda) de dezembro de 2019: das 10:00 às 18:00 horas; 

Dia 31 (segunda) de dezembro de 2019: das 10:00 às 16:00 horas. 

 

Deverão sempre ser respeitadas as limitações de jornada de trabalho como: período de onze horas 

consecutivas para descanso intrajornada aos empregados conforme prevê o artigo 66 CLT, intervalo 

para refeição e descanso nos termos do artigo 71 CLT, limite de horas extras artigo 59 CLT e 

concessão do DSR conforme cláusula 26 deste instrumento. 

Após a 1ª (primeira) hora extra deverá ser fornecido ao funcionário refeição ou vale-refeição no valor 

mínimo de R$ 29,00 (vinte e nove reais).   

O labor dos trabalhadores é proibido nos dias 25/12/2019 e 01/01/2019. 


