
COMUNICADO SOBRE O FUNCIONAMENTO DAS EMPRESAS DO 

COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE BELO 
HORIZONTE NO PERÍODO CARNAVALESCO DE 2021 

O SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

DE BELO HORIZONTE -  SINCOVAGA-BH, informa que, de acordo com a 
Convenção Coletiva de Trabalho 2020, assinada com o Sindicato dos 

Empregados no Comércio de Belo Horizonte e Região Metropolitana - 
SECBHRM, as empresas do comércio varejista de gêneros alimentícios da 
capital estão autorizadas a funcionar no feriado do dia 15 de fevereiro de 

2021.  

De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho 2020, o dia do comerciário 
é considerado feriado e o trabalhador que prestar serviço nesse feriado terá 

uma jornada de trabalho de 8 oito horas, com no mínimo uma hora para 
descanso. 
 

A empresa deverá pagar somente uma gratificação de R$80,00 por este 
feriado ao empregado que trabalhar no respectivo dia, não havendo folga 

compensatória. 
 
Para que as empresas possam utilizar do trabalho de seus empregados nos 

feriados, deverá cumprir os seguintes requisitos:  
 

1 – Deverá estar munida de CERTIDÃO que autorizará e tornará regular o 
trabalho dos empregados em dias de feriado, emitida pelo Sindicato do 
Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Belo Horizonte – SINCOVAGA-

BH, sem ônus. 
 

2 – A CERTIDÃO deverá ser solicitada pela empresa até, no máximo, 10 (dez) 
dez dias antes do primeiro dos feriados que ocorrerem a partir de 01º de 

março, data base da categoria – modelo em www.sincovagabh.com.br – CCT 
2020/2021 – TRABALHO EM FERIADOS -, comprovando, para tanto, o 
integral cumprimento das cláusulas desta Convenção Coletiva de Trabalho e 

estando quites com as contribuições devidas ao Sincovaga-BH, relativas aos 
últimos 02 anos, nelas, incluídas, as contribuições previstas na presente 

Convenção Coletiva de trabalho. 
 
3 – A ausência da CERTIDÃO torna irregular o trabalho em feriados e implica 

na cominação à empresa de multa a ser paga para cada um dos empregados 
que trabalhar no respectivo feriado, no valor de R$314,00 (Trezentos e 

quatorze reais). 

Relativamente à terça-feira de carnaval e quarta-feira de Cinzas, como o 
período carnavalesco não é mais considerado feriado, por força da Lei Federal 
nº 10.607/2002, a empresa poderá utilizar do trabalho de seus empregados 

normalmente, não havendo previsão em contrário na Convenção Coletiva de 
Trabalho da categoria. 

Consoante notícia veiculada pela própria Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte, em seu site oficial, com relação aos dias 16 e 17 de fevereiro de 
2021: “nenhum desses dias é considerado feriado nacional ou municipal e, 

http://www.sincovagabh.com.br/


portanto, sem a publicação de um decreto determinando ponto facultativo 

nas repartições públicas municipais, as atividades não sofrerão interrupção.” 

Não havendo qualquer decretação extraordinária pela Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte sobre o carnaval de 2021, demais informações poderão ser 

acessadas através do e-mail: sincovagabh@sincovagabh.com.br 
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