
Horário Especial Comércio de Joinville 

 

COMÉRCIO DE RUA 
01/12/2017 – sexta-feira Horário Normal 
02/12/2017 – sábado Até 17h 
03/12/2017 – domingo FECHADO 
04 a 08/12/2017 – segunda a sexta-feira Até 20h 
09/12/2017 – sábado Até 18h 
10/12/2017 – domingo 14h às 20h 
11/12/2017 a 15/12/2017 – segunda a sexta-feira Até 21h 
16/12/2017 – sábado Até 18h 
17/12/2017 – domingo 14h às 20h 
18/12/2017 a 22/12/2017 – segunda a sexta-feira 09h às 22h 
23/12/2017 – sábado 09h às 22h 
24/12/2017 – domingo 09h às 13h 
25/12/2017 - segunda-feira FECHADO 
26 a 29/12/2017 – terça a sexta-feira Horário Normal 
30/12/2017 – sábado Até às 13h 
31/12/2017 – domingo FECHADO 
01/01/2018 - segunda-feira FECHADO 
02/01/2018 - terça-feira A partir das 14h 
 

LOJAS DE SHOPPING 
01/12/2017 e 02/12/2017 – sexta-feira e sábado 10h às 22h 
03/12/2017 – domingo 14h às 20h 
04 a 09/12/2017 – segunda a sábado 10h às 22h 
10/12/2017 – domingo 14h às 22h 
11/12/2017 a 16/12/2017 – segunda a sábado 10h às 22h 
17/12/2017 – domingo 10h às 22h 
18/12/2017 a 22/12/2017 – segunda a sexta-feira 10h às 22h 
23/12/2017 – sábado Até às 23h 
24/12/2017 – domingo 10h às 16h 
25/12/2017 - segunda-feira FECHADO 
26 a 30/12/2017 – terça a sábado 10h às 22h 
31/12/2017 – domingo FECHADO 
01/01/2018 - segunda-feira FECHADO 
02/01/2018 - terça-feira A partir das 14h 
 

Fornecimento gratuito de lanches (comércio de rua e shopping): As empresas pagarão para 
cada empregado, que se encontrar em regime de horas extras especiais, após a segunda hora, 
a titulo de refeição, sendo jantar de segunda a sexta-feira e almoço aos sábados o valor de R$ 
16,00 (dezesseis reais), ou facultativamente, poderão fornecer um ticket-alimentação ou 
convenio com restaurante para fornecimento da referida refeição, concedendo um intervalo 
mínimo de 01 (uma) hora.  

 



Varejista Região 
24/12/2017 – domingo Até 18h 
25/12/2017 - segunda-feira FECHADO 
31/12/2017 – domingo Até 18h 
01/01/2018 - segunda-feira A partir das 14h 
 

Horas Extras: no mês de dezembro 2017, as horas trabalhadas aos domingos deverão ser 
remuneradas sempre com adicional de 100% (cem porcento), não sendo permitida sua 
compensação. 

 

Concessionárias 
01/12/2017 - sexta-feira Horário Normal 
02/12/2017 – sábado Até 18h 
03/12/2017 – domingo Das 09h às 17h 
04/12/2017 a 08/12/2017 – segunda a sexta-feira Até 20h 
09/12/2017 – sábado Das 09h às 18h 
10/12/2017 – domingo Das 09h às 17h 
11/12/2017 a 15/12/2017 – segunda a sexta-feira Até às 20h 
16/12/2017 – sábado Das 09h às 18h 
17/12/2017 – domingo Das 09h às 17h 
18 a 22/12/2017 – segunda a sexta-feira Até às 20h 
23/12/2017 – sábado Até às 18h 
24/12/2017 – domingo FECHADO 
25/12/2017 - segunda-feira FECHADO 
26 a 29/12/2017 – terça a sexta-feira Horário Normal 
30/12/2017 – sábado Até às 13h 
31/12/2017 – domingo FECHADO 
01/01/2018 - segunda-feira FECHADO 
02/01/2018 - terça-feira  FECHADO 
 

Fornecimento gratuito de lanches (Concessionárias): As empresas pagarão para cada 
empregado que encontrar em regime de horas, a título de refeição o valor de R$ 22,00 (vinte 
dois reais) ou, facultativamente, no mesmo valor, poderão fornecer um ticket-alimentação ou 
convenio com restaurante. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 



Ótica 
01/12/2017 - sexta-feira Horário Normal 
02/12/2017 – sábado  Até às 17h 
03/12/2017 – domingo FECHADO 
04 a 08/12/2017 - segunda a sexta-feira Até às 20h 
09/12/2017 – sábado Até às 18h 
10/12/2017 – domingo Até 14h às 20h 
11 a 15/12/2017 - segunda a sexta-feira Até 21h 
16/12/2017 – sábado Até às 18h 
17/12/2017 – domingo Das 14h às 20h 
18 a 22/12/2017 – segunda a sexta-feira Das 09h às 22h 
23/12/2017 – sábado Das 09h às 22h 
24/12/2017 – domingo Das 09h às 13h 
25/12/2017 - segunda-feira FECHADO 
26/ a 29/12/2017 – terça a sexta-feira Horário Normal 
30/12/2017 – sábado Até às 13h 
31/12/2017 – domingo FECHADO 
01/01/2017 - segunda-feira FECHADO 
02/01/2017 - terça-feira A partir das 14h 
 

Fornecimento gratuito de lanches (óticas): As empresas pagarão para cada empregado, que se 
encontrar em regime de horas extras especiais, após a segunda hora, a titulo de refeição, 
sendo jantar de segunda a sexta-feira e almoço aos sábados o valor de R$ 16,00 (dezesseis 
reais), ou facultativamente, poderão fornecer um ticket-alimentação ou convenio com 
restaurante para fornecimento da referida refeição, concedendo um intervalo mínimo de 01 
(uma) hora.  

 

Ótica Região 
24/12/2017 – domingo Até 18h 
25/12/2017 - segunda-feira FECHADO 
31/12/2017 – domingo Até 18h 
01/01/2018 - segunda-feira A partir das 14h 
 

Horas Extras: no mês de dezembro 2017, as horas trabalhadas aos domingos deverão ser 
remuneradas sempre com adicional de 100% (cem porcento), não sendo permitida sua 
compensação. 

 

 

 

 

 



Contabilidade / Contabilidade e Região 
02/01/2018 - terça-feira FECHADO 
 

Atacadista 
24/12/2017 – domingo Até 18h 
25/12/2017 - segunda-feira FECHADO 
31/12/2017 – domingo Até 18h 
01/01/2018 - segunda-feira FECHADO 
 

Dia facultativo de trabalho (Atacadista e Supermecados): de comum acordo, as partes 
convenentes elegem o dia 02/01/2018, como dia facultativo de trabalho. Por consequência, 
nesta data, as empresas fornecerão gratuitamente um vale compras no valor de R$ 90,00 
(noventa reais) a ser entregue ao empregado que prestar serviços naquele dia. 

Supermercados Horas Extras: exclusivamente no mês de dezembro, as horas trabalhadas além 
da jornada normal não podem ser compensadas e serão remuneradas como horas extras 
conforme o adicional convencional em vigor, 65% de segunda-feira a sábado e 100% aos 
domingos. 

 

 


