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L~UCLE~OC, PROTOCOLO

o SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CANELA,
registrado no MTE sob 0 nO MTPS 213202/59, inscritono CNPJ sob 0 nO
90.9340431/0001-18, conjuntamente como SINDICATOINTERMUNICIPAL
DO COMERCIO VAREJISTA DE.GENEROS ALiMENTICIOSDO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL, .registrado no MTEsob 0 nO MTB
46000.006976/99, inscrito no CNPJ sob 0 nO 90.818.667/0001-99, em
cumprimento ao disposto na Instrugao Normativa SRT/MTE nO 01, de 24 de
margo de 2004, solicitam 0 deposito, registro e posterior arquivamento da
presente Convengao Coletiva de Trabalho, firmada pelos representantes
autorizados pelas respectivas assembleias, realizadas, respectivamente, em 13
de fevereiro de 2008, na rua Batista Luzardo nO291, em Canela-RS; e em 3
de setembro de 2007, na Rua Voluntario da Patria nO513 ,conj.601, em Porto
Alegre -RS.

Para tanto, apresentam umavia original doillstrumento a ser
depositado, registrap9/ e ~rql.1ivad9,no§t~nnos do inciBP.II, do arto4O da
Instrugao Normativa8RTffEMno01,de24demargo de 2004.'

NestesTermos,
Pedem Oeferimento.

Porto Alegre, 25 de agosto de 2008.

~, difv~
Sindicato dos Empregados no Comercio de Canela

Clerio Sand r - Presidente

CPF 602. 93.~0.53 Q.
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Entidade Profissional: Sindicato dos Empregados no Comercio de Canela,
registrado no MTE sob 0 nO MTPS 213202/59, inscrito no CNPJ sob 0 nO
90.934.431/0001-18, neste ato representado pelo Sr. Clerio Sander - CPF
602.693.910.53.

Entidade Patronal.: Sindicato IntermlJQicipcHdo Comerqio Varejista de Generos
Alimentfcios do Estado Rio GrandedoSuJ, registradonoMTEsob 0 nOMTB
46000.006976/99, inscrito no CNPJsobo nogO.818.667/0001-99, neste ato
representado pelo Sr. Antonio Job Barreto~CPF412.948.740-04.

Categoria abrangida: Empregados no comercio varejista de generos
alimentfcios de Canela, Gramado, Nova Petr6polis, Sao Francisco de Paula,
Bom Jesus e Cambara do SuI.

CLAuSULA PRIMEIRA - FUNCIONAMENTO NOS DOMINGOS E FERIADOS

Os est?belecimentos qOrllerciais d(3generos alimentfcios funcionarao
com a utilizayaodeempregadosernJodosos domingos e feriados municipais,
estaduais e federais,a partir de 25 de agosto de 2008 ate 24 de agosto de
2009.

PARAGRAFO ONICO

Fica estabelecido que 0 repouso semanal remunerado devera coincidir,
pelo menos uma vez no perfodo maximo de tres semanas, com 0 domingo,
respeitadas as demais normas de protegao ao trabalho.

CLAuSULA SEGUNDA - INDENIZACAo AOS DOMINGOS

Os empregados que trabalharem aos domingos nas empresas
comerciais representadas pelo sindicato patronal receberao, junto com a folha
de pagamento do mes, sob a forma de indenizagao, em dinheiro ou vales-
alimenta('1io, ou vales-refeiyao, em valor equlvalente a R$ 10,00 (dez re~
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para uma jornada de 7h20min (sete horas e vinte minutos) de trabalho por
domingo, que em se tratando de parcela indenizat6ria, nao integrara 0 salario
para qualquer efeito legal.

PARAGRAFO UNICO

Fica estabelecido que os empregados das areas de seguran9a,
vigilancia e manuten9ao nao perceberao aiodeni?a9aOprevista nesta clausula.

, . . - . .

CLAuSULA TERCEIRA - INDENIZAG~OEMFERIADos

as empregados que trabalharem em diasferiados nas empresas
comerciais representadas pelo sindicato patronal receberao,junto com a folha
de pagamento do mes, sob a. forma de indeniza9ao,em dinheiro ou vales-
alimenta9ao, vales-refei9ao, em valor equivalente a R$ 25,00 (vinte e cinco
reais) para uma jornada de 7h20min(sete horas e vinte minutos) de trabalho
por feriado, que em se tratando de parcela indenizat6ria, naointegrara 0 salario
para qualquer efeito legal.

PARAGRAFO UNICO

Fica estabelecidq que os empregados dasareas de seguran9a,
vigilancia e manuten9ao nao perceberao aindeniza9aOprevista nesta clausula.

CLAuSULA QUARTA - JORNADADE TRABALHO

Fica assegurada aos empregados que trabalharem nos domingos e
feriados referidos na c1ausula primeira uma jornada maxima de trabalho de
7h20min (sete horas e vinte minutos).

CLAuSULA QUINTA - COMPENSACAo DE HORARIO
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AS empregados que trabalharem aos domingos referidos na clausula
primeira serao dispensados do trabalho, para fins de compensa<;ao, em data a
ser fixada entre a semana anterior ao trabalho ou/e ate a semana subsequente
ao dia trabalhado.

PARAGRAFO UNICO

as empregados que trabalharem nos feriados referidos na clausula
primeira serao dispensados do trabalho, para fins de compensa<;ao, em data a
ser fixada entre a semana anterior ao trabalho e ate a segunda semana
subsequente ao dia trabalhado.

as domingos e feriados previstos na Glausula Primeira serao
considerados dias normais detrabalho, enquanto aqueles dias em que ocorrera
dispensa para fins de compensa<;ao seraoconsiderados, para todos os efeitos
legais, como repouso semanal remunerado.

CLAuSULA SEliMA - VALE TRANSPORTE

Fica assegurado 0 fornecimento de vale-transporte para os
empregados qUl3 trabalharem nos domingos e feriados previstos na clausula
primeira, desdeque utilizem transporte publico para 0 deslocamento
reside ncia/tra baIho/trabal ho/res idencia.

CLAuSULA OITAVA - DA RELACAo DOS EMPREGADOS

Arela<;ao .dos empregados que trabalharao nosdomingos .e/ou feriados
autorizados na Clausula Primeira, devera ser comunicada aos respectivos
empregados ate a quarta-feira antecedente ao domingo ou feriado que sera
trabalhado.

CLAuSULA NONA - MULTA

a empregador que descumprir as clausulas segunda
ajustadas na presente conven<;ao coletiva, pagara a cada

ou terceira

empreg~ (,
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prejudicado multa em valor equivalente a indenizagao que nao foi devidamente
paga, independente do referido pagamento da indenizagao prevista nas
c1ausulas segunda e terceira deste instrumento coletivo.

CLAuSULA DECIMA - RETROATIVO

as empregados que trabalharam nos feriados que ocorreram a partir de
10 de margo de 2008 nas empresas comerciais representadas pelo sindicato
patronal deverao receber, sob a forma de indenizac;ao retroativa, em dinheiro
ou vales-alimentagao, vales-refeigao, em valor equivalent~aR$25,OO (vinte e
cinco reais) para uma jornada de 7h20min (sete horase vinte minutos) de
trabalho por feriado, que em se tratando. deparcela indenizatoria, nao integrara
o salario para qualquer efeito legal.

Fica estabelecido que 0 pagamento dos feriados tl'abalhados a partir de
10 de margo de 2008 devera ser r~aliz.ado na folha de pagamento de setembro
de 2008.

CLAuSULA DECIMAPRIMEIRA - VIGENCIA

A presente convengao vigorara de 25 de agosto de 2008 ate 24 de
agosto de 2009.

Siridicato dos Empre ados no Comercio de Canela

Chorio Sander - Pr s de~i. - ~PF 602.693.910.53
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