
SENAPRO

MINISTERIO 00 TRABALHO

Ilma. Sra. Ora.
NEU':::.-\ DE AZEVEDO
D.D. =>elegada Regional do Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul.
Pono:".legre - RS.

o Sindicato dos Empregados no Comércio de Canela, registrado
no MTE sob n.o SR06589, inscrito no CNPJ sob n.O90.934.431/0001-18 e o Sindicato do
Comércio Varejista de Gramado, inscrito no MTE sob n.O SR11156, inscrito no CNPJ
sob n.C

' 90.934.845/0001-47, representados por seus respectivos presidentes, abaixo
assinadc.:. em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa SRT/MTE, n.o 01 de
24.03.2C :-+. solicitam o depósito, registro e posterior arquivamento da presente Convenção
Coletiva de Trabalho, firmada pelos representantes autorizados pelas respectivas
assembIc-::.s, realizadas em 28.12.2006, às 19h30min, na Rua Batista Luzzardo 291, Canela,
RS - EV?REGADOS; realizada em 18.04.2007, às 19h30min., na Rua São Pedra, 369,
sa\a 11, C-amado, RS, EMPREGADOR.
Para tam:. apresentam uma via original do instrumento a ser depositado, registrado e
arquivadc. :lOS termos do inciso II, do art. 4° da Instrução Normativa.
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SínL =:mpreg. Comércio de Canela

Dalva Wasen
Presidente
(\C-146.716.110-15

Sind. Com. V rejO ta de Grámado
André Casagrande
Presidente
CIC-463.254.920-72



CONVEN(:Ao COLETIVA DE TRABALIIO

SINDICATO nos EMPREGAnOS NO COMÉRCIO nE CANElA CNPJ 90.934.431/0001-111 . .: SINDICATO 1>0 COi\IÍ<:RClO
VAREJIST.\ DE GRAMADO. CNPJ 90.934.X45iOOO I-P . conv.:ncionam o qu.: segue:
I. Categoria ahrangida: cmpr.:gados no c()lIlt:rcio varejista dos lIlunicípios de Bom Jesus, Cunbará do Sul. Cam~la, (;ramado. Nova PctrÚpolis, São
Francisco de Pau ia.
2. Cláusulas:
I - REA.a:STE SAL,\IUAL:
Em I~ de Illan,:o d..: 2007 os salários dos empregados que tenham sido admitidos ai": 01.03.2006. serào maiorados no perc..:ntua! de 4.12'% (qualro.
vírgula dOL<;.pur cemo), a inciJir sobre o salário devido em raLào da úllima Convenção Coletiva assinada .
Parágrafo lInico: Os salários dos empregados admitidos após 01.03.2006. serào reajustados proporcionalmente. con!l>rllle tabela em anexo.

2. DAS CO.\IPE'\SACÕES:
Poderão se. compensados nos reajustes previstos na presente convenção os aumentos salariais, espontâneos ou coercitivos, concedidos durante o
período re\ isando. exceto os provenientes de término de aprendizagem: implemento de idade: promoção por antigüidade ou merecimento:
transferência de eargo. funçàü. IÕstabela'um:nto ou de localidade; e equiparação salarial detenninada por sentença trarlsitada ~m julgado.
3. DOS SAL.\RlOS NORMA TlVOS:
E asseglUaJo <..•05 imegrarites da categoria profissional, a contar de OI de março de 2006, 05 S(,"guintessalários nonnativos mensais:
- nos municíoios de: Canela. Gramada. Ncwa Petrópolis e São Francisco de Paula:

i!l Empregados em geràl. à R$ 466,00 (quatrocentos e sessenta e seis reais).

IMês admissão IRca.iustc
IMarço/2006 I·U2%
IAbril/2006 13.78%
IMaioi2006 13.-t4'Yo

IJunho/2006 13.11°1.,
l.Julhoi2006 12.77%
IAgosto/2006 \2.66%
ISdembro/2006 I') -7°/_.) /0

IOutubro/2006 12.40%
INovembro/2006 11.96%
IDezembro/2006 11.54%
IJaneiro/2007 10.91%
IFevereiro/2007 IOA2%

b) Empre2ados que trabalhem como "office-bov"ou encarre2ado de serviço de limpeza R$ 397,00 (trezentos c
ftOVenta e sete reais).

Q2 Empregados que trabalhem como "office-boy" ou encarregado de serviço de limpeza à R$ 397.00 (trezentos e
fJoú::nta e seLe reais). .

.tl Empregados em contrato de experiência: RS 387.00 (trezentos e oitenta e sete reais).

4. QUINQ~ i..:.iU:
Aos integrantes tia cate.;oria profissionaE será concedido um adicional de 3% (três por cento) a cada 5 (cinco) anos de serviço na mesma empresa.
pcrcentual cste. 4ue im:idirá. mensalmcnte.. ;;obrIÕ\} salário detivarm:nte pelo -:mpn::gado, independentemente da lurma de remuíiaação.
5. HORAS EXTRAS - AmCIO:'oiAL
As horas cxt.as cxccdcmcs as liuas prim;,;irdS :;crão rtõmum.:railiiscom WIl ac.éscimo 1.1\:100% (cem por cento).
6. nORAS EXTRAS· CO:\nSSIO:XADO:
o cálculo ci:i nora CXif(i Jo c:Il1pr<:gaJo I.:omissionisla tomará por bas;;: o yalor das wmissÕ\.:s auli::rilias no mês. dividido pelo número de horas
trabalhada.\. ~cr;.;~cçnt;U1do-s<:<iO valor hora u adicional para horas extras previsto neste acordo.
7. HORAS l'::>:iRAS - üAL\,-';ÇOS E i;\\ENTÁH.iOS:
Quando a L:nlpr<;~arca!i/.aI balanços..: im'':Illárius fura do horário normal lic trabalho, as horas eorrcspond.:ntes dcv..:rão ser pa~a.~ ":0111 II adicional
previ:slo n~;:")i-'; ~cürJt.)_
§ primeiro - Para a r":;llizaç.l0 d..: balanços e inventários for;l do horário normal d..:tr.ilialho. as empr..:sas deverào comunicar ;li)S s..:us empn:gaJos ..:ao
sindicato prot;~siün.<ii com ililtCl.:cdi::nciamí.nima lic çinw dias. i),;verd, l.amocm. a cmpresa <.:ncaminhar 00 sindicato proii:.:.ional. no llIc:.mo prazo, a
relação do, ..::nDr;,;~;wlb ljU;'; iria trabalh.ar.
§ sl:~undu - .',-, c.ilipre:~tl.)j~)rncce:r;lu. Je: 10rma obrigdiória e ~e:lllcustos. lanche: aos empr<:gaJos cornocaJos para rcaliLar balan<,;osou inv<;mários.
§ terceiro - ..\ t..:ali/.al;.l.l tie bil.bnço~ ou im..:ntários não p()\.kr.í.ultrapassar as 22:00hs.(vintc e duas horas).
§ quarto -; h b,ÜiliH;ü:-,c iil\'<;máriüs .ldO p;.h.Í<,:,du sc:r r=íi.f.AJo~ nos domingos c:fcriauos. saha al.:ordo ou wnvcn<,;ão coidiy·a.
8. CAIX,\ . CO\I·TIÜ::"C1.\:
A wni\.:ri::n\Ci..<J..: \C,ii:,";.><:r;.;C:i~lUaJ;.;a "1:>1.1 Jo c:mprc:gaJu pur da responsáYC:1..)Ob pena dI.: r<.:suilar inimpuláy<;1 d c:stc:qu;.;lquc:r irregularidade ou
di lercnça:



9. CAIXA - HORÁRIO DA CONFERítNCIA:
As horas despendidas na conferência de caixa, quando realizadas após a jornada normal de trabalho, serão pagas como extraordinárias, com a
aplicação do percentual estabelecido neste acordo. .
10. CAIXA - ADICIONAL:
Os empregados que exerçam a função de caixa ou que trabalhem com numerário, de forma não eventual, terão direito de receber, mensalmente, um
adicional a titulo de quebra de caixa em valor equivalente a 1O%(dez por cento) do salário profissional, ficando ajustado que ditos valores não farão
parte integrante do salário do empregado para qualquer efeito legal. .
11. CAIXA - CHEQUES SEM COBERTURA:
As empresas ficam impedidas de descontar do salário de seus empregados que exerçam função de caixa ou equivalente, valores relativos a cheques
sem cobertura .ou fraudulentamente emitidos, assim como de cartões de crédito, sempre que o empregado houver cumprido as formalidades exigidas
pelo empregador para a aceitação de tais documentos.
12. COMISSIONADOS - BASE DE CÁLCULO:
As parcelas rescisórias, as férias, o décimo terceiro salário, o salário maternidade e qualquer outra parcela que tenha por base a remuneração mensal,
serão calculados tomando-se por base a remuneração média percebida (comissões + repouso semanal remunerados/feriados) nos 12 meses anteriores à
concessão ou pagamento do direito somando-se, quando houver, o salário fixo.
13. COMISSIONADOS - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO:
O repouso semanal remunerado do empregado comissionado será calculado com base no total das comissões auferidas no mês dividido pelos dias
efetivamente trabalhados e multiplicado pelos domingos e feriados a que fizer jus.
14. COMISSIONADOS-ANOTACÃO DA FORMA DE PAGAMENTO:
As empresas que remunerem seus empregados a Qase de comissões ou de salário fixo mais comissões ficam obrigadas a anotarem, na CTPS ou em
contrato individual, o percentual ajustado para pagamento das comissões, sendo vedada à estipulação de percentual menor em qualquer mês do ano.
15.COMISSIONADOS - DESCONTO OU ESTORNO DE COMISSÕES:
O empregador poderá estornar a comissão que houver pagado:

A. na hipótese de venda com devolução de mercadoria, até trinta (30) dias da venda;

B.no caso de o vendedor efetuar a venda de produto inexistente no estoque do estabelecimento.

16. FUNCÃO - ANOTACÃO:
As empresas anotarão na Carteira de Trabalho de seus empregados a função por eles, efetivamente, exerci da no estabelecimento.
17. GESTANTE - ESTABILIDADE:
À empregada gestante será assegurada estabilidade no emprego desde a concepção até 90 (noventa) dias após o retomo do beneficio previdenciário.
18. GESTANTE- ABONO DE PONTO:
Os empresas abonarão as faltas das empregadas gestantes mediante a simples apresentação da apresentação da carteira de gestante devidamente
anotada ou de atestado médico.
19. ESTUDANTE - PRORROGAÇÃO DA JORNADA:
O empregado estudante poderá não aceitar a prorrogação de seu horário de trabalho, se tal vier a prejudicar-lhe a freqüência às aulas e/ou exames
escolares.
20. ESTUDANTE - ABONO EMPREGADO:
Os empregados estudantes, matriculados em escolas oficiais ou reconhecidas, em dias de realização de provas finais de cada semestre ou quando da
prestação de exames vestibulares, serão dispensados de seus pontos durante meio turno, desde que comunique à empresa 48 (quarenta e oito) horas
antes e comprovem a realização da prova até 48 (quarenta e oito) horas após.
21. AVISO PRÉVIO - OBTENÇÃO DE NOVO EMPREGO - O empregado que, em cumprimento de aviso prévio dado pelo empregador,
comprovar a obtenção de novo emprego •. poderá desligar-se da empresa de imediato percebendo, além das demais parcelas rescisórias, os dias já
trabalhados no curso do aviso prévio.
22. AVISO PRÉVIO - DISPENSA DO CUMPRIMENTO:
Os empregadores que exigirem de seus empregados o cumprimento de aviso prévio sem comparecimento ao trabalho deverão anotar tal determinação
no próprio aviso.
23. AVISO PRÉVIO - ALTERAÇÃO DE CONDICÕES DE TRABALHO:
Ficam proibidas as alterações nas condições de trabalho, inclusive no local de trabalho, durante o aviso prévio, dado por qualquer das partes, salvo em
caso de reversão ao cargo efetivo, de exen:ente de cargo de confiança, sob pena de rescisão imediata do contrato de trabalho, respondendo o
empregador pelo pagamento do restante do aviso prévio.
24. AVISO PRÉVIO - REDUÇÃO DA JORNADA:
O empregado, durante o aviso prévio, poderá escolher a redução de 02 (duas) horas, no início ou no fim da jornada de trabalho, caso não seja
dispensado do cumprimento do mesmo ou não tenha optado pela redução, de forma acumulada, no final do período.
25. SALÁRIO - EMPREGADO NOVO/SUBSTITUTO: .
Admitido empregado para função de outro dispensado sem justa causa, será garantido àquele salário igual ao do empregado de menor salário na
função, sem considerar vantagens pessoais.
26. SALÁRIO - PRAZO PARA PAGAMENTO:
Os salários, as horas extras e as comissões deverão ser pagos em uma única oportunidade até o 5° (quinto) dia útil do mês subseqüente ao vencido.
27. SALÁRIOS - PAGAMENTO EM SEXTAS FEIRAS:
O pagamento dos salários deverá ocorrer em moeda corrente sempre que for realizado em sextas-feiras ou véspera de feriado, salvo se a empresa
adotar sistema de depósito em conta bancária.
28. SALÁRIOS - DESCONTOS:
Serão considerados válidos os descontos salariais, desde que prévia e expressamente autorizados pelo empregado, efetuados pelo empregador a titulo
de mensalidade de associação de empregados; fundações; cooperativa; clubes; previdência privada; transporte; despesas realizadas em lanchonete da
empresa ou local com idêntica função se houver; seguro de vida em grupo; farmácia; compras no próprio estabelecimento, inclusive de ferramentas e
utensílios de trabalho não devolvidos; convênios com médicos, dentistas, clínicas, óticas, funerárias, hospitais, casas de saúde e laboratórios; convênios
com Joj.as; convênio para fornecimento de .a.limentação, seja através de supermercado ou por intermediação de SESC ou SESI; e outros referente
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§ único - Fica ressalvado o direito de cancelar, a qualquer tempo e por escrito, a autorização para que se proceda aos descontos salariais acima
especi~cados, respeitadas as obrigaçõesjá anteriormente assumidas pelo empregado.
29. DEnMO TERCEIRO SALÁRIO -ADIANTAMENTO:
As empresas pagarão aos empregados que solicitem até 10 (dez) dias após o recebimento do aviso de férias. a título de adiantamento, 50% (cincoenta
por cento) do décimo terceiro salário. salvo em caso de férias coletivas.
30. CONTRATO DE EXPERI ÊNCIA - PRAZO MÍNIMO
OS contratos de experiência não poderão ser celebrados por prazo inferior a 15 (quinze) dias devendo, as empresas. fornecerem cópia dos mesmos no
ato da admissão.
31. ATRASO AO SERVIÇO - DESCONTO RSRlF:
Fica proibido o desconto do repouso remunerado e dos feriados correspondentes, quando o empregado, apresentando-se atrasado. for admitido ao
serviço.
32. CURSOS E REUNiÕES:
Os cursos e reuniões promovidos pela empresa, quando de comparecimento obrigatório. serão realizados durante a jornada normal de trabalho ou as
horas correspondentes serão pagas como extras.
33. ATESTADOS DE DOENCAS - As empresas aceitarão, para justificar faltas aos serviço, atestados de doenças emitidos por médicos particulares
desde que conveniados com o SUS.
34. LOCAL DE TRABALHO - REFEITÓRIO:
As empresas que não dispensarem seus empregados para o lanche deverão manter local apropriado e em condições de higiene para tal fim.
35. GUIAS DE PAGAMENTO CONTRIBlJICÃO SINDICALlDlSSIDIAL:
As empresas encaminharão à entidade profissional e patronal, no prazo máximo de 30(trinta) dias após o respectivo recolhimento, cópia das guias de
Contribuição Sindical e do Desconto Assistencial devidamente acompanhada da relação nominal dos empregados.
36. AUXILIO CRECHE:
As empresas que não mantiverem creches junto ao estabelecimento ou não maritiverem convênios com creches especializadas pagarão aos seus
empregados (as), que tenham filhos com idade inferior a seis anos, um auxilio mensal em valor equivalente a 0,10 (um décimo) do salário normativo
da categoria, independente de qualquer comprovação de despesas, vedado o pagamento em duplicidade para o caso de ambos os pais pertencerem a
categoria aqui abrangida, caso em que farájus ao beneficio a empregada
Parágrafo único: Os funcionários do sexo masculino que detiverem a guarda dos filhos que se enquadram nas condições previstas no caput do
presente, também farão jus ao auxílio mensal ai previsto.
37. LIVRO OU CARTÃO PONTO:
As empresas, em razão da implantação do banco de horas, deverão obrigatoriamente adotar e manter livro ou cartão ponto, com obrigatoriedade de
todos os seus empregado registrarem os horários de ingresso e saida.
38. BANCO DE HORAS:
Fica convencionada a possibilidade de adoção do banco de horas de que trata o Art. 59 da CLT (com a redação dada pela lei 9061/98), visando a
compensação do excesso ou redução de horas diárias de trabalho, respeitado o seguinte:

a. O empregador poderá aumentar ou reduzir a jornada diária legal de trabalho visando a compensação com o aumento ou a
redução posterior de trabalho. O aumento dajornada diária não poderá exceder a duas horas.

b. O acertamento da compensação das horas, assim como, o pagamento das eventuais horas extras será efetuado dentro do próprio
mês, com exceção das horas realizadas nos meses de junho, julho e dezembro, quando poderão ser efetuadas as compensações
em até 60 dias após o término do mês.

f. As horas reduzidas e que porventura não tenham sido compensadas não poderão ser objeto de desconto no acerto mensal e nem
serem objeto de compensação nos meses subseqüentes.

g. As empresas que adotarem o banco de horas ficam obrigadas a introduzirem e utilizarem controle de jornada (que poderá ser
manual) e a entregarem aos empregados comprovante das compensações realizadas.

39. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS E UTILIDADES:
As empresas ficam obrigadas a fornecer aos seus empregados:

a. Recibo de entrega de qualquer documento. inclusive, atestado de doença;

b. Cópia do recibo do pagamento mensal onde constem, discriminadamente: todas as verbas pagas. o número de horas normais e
extraordinárias trabalhadas: o número de dias normais e de repousos semanais e/ou feriados; o total das comissões auferidas no
mês c o valor atinente ao repouso semanal remunerado; o total da vendas que serviram de base de cálculo das comissões; o
percentual das comissões: os descontos procedidos e o valor a ser depositado na conta vinculada do FGTS;

c. Uniformes. incluindo calçados quando for o caso. em número não inferior a 2 (dois) por ano e por modelo exigido. sem qualquer
ônus para os empregados:

d. Quando exigido que seus empregados (as) trabalhem maquilados. o material adequado a tez do empregado (a). sem qualquer
custo ou participação: -rj
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e. Documento em que especitiquc a justa causa invocada para a rescisão contratual. sob pena de considerar-se a demissão como
sem justa causa

r. Até quinze (15) dias após o pagamento das verbas rescisórias, a relação de salários de contribuição para previdência social,
inclusive. eom a data de pagamento da contribuição.

40. ASSENTOS:
As empresas colocarão assentos nos locais de trabalho. para uso dos empregados que tenham por atividade o atendimento ao públieo, nos termos da
Portaria MTB 3214/78.
41. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO:
As empresas que. de acordo com o disposto no quadro I da NR-4, estejam enquadradas no grau de risco I e 2 e aquelas enquadradas no grau de risco 3
ou 4 e tenham, respectivamente. até 50 (cinqüenta) ou 20 (vinte) empregados, ticam desobrigadas de indicar Médico coordenador do PCMSO.
As empresas que estào enquadradas no grau de risco I ou 2 do Quadro Ida NR 4 poderão apresentar, no ato da homologação da rescisão contratual,
exame médico demissional de seus empregados com de até 270(duzentos e setenta) dias.
As empresas que estão enquadradas no grau de risco 3 ou 4 do Quadro Ida NR 4 poderão apresentar, no ato da homologação da rescisão contratual. o
exame médieo demissional de seus empregados com data de até 180 dias.
42. DESCONTO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS:
Atendendo ao deliberado pela assembléia da categoria protissional, as empresas ticam obrigadas a descontar de todos os seus empregados,
sindicalizados ou não. beneticiados ou não com as cláusulas do presente acordo. qualquer que seja a forma de remuneração, valor equivalente:

6.67% do salário normativo da categoria no mês de abriI/200?;

6.67% do salário normativo da categoria no mês de setembro/2007.

§ primeiro - O empregador é responsável pelo desconto em folha de pagamento da contribuição assistencial prevista nesta cláusula e aprovada pela
categoria comerciária e pelo seu repasse a tesouraria do sindicato protissional até 10 dias após a efetivação do desconto.
§ segundo - Esgotado o prazo previsto no § primeiro desta cláusula, será o recolhimento acrescido de multa de 20% (vinte por cento) nos primeiro
trinta dias e mais um adicional de 5%(cinco por cento) a cada mês subsequente de atraso, juros capitalizados de 1% (um por cento) ao mês e
atualização monetária com base no IGP-M.
43. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL:
As empresas representadas pelo Sindicato do Comércio Varejista de Gramado ticam obrigadas a recolher aos cofres da entidade, mediante guias
próprias e nos estabelecimentos bancários indicados, a importância equivalente a 02 (dois) dias de salário de todos os seus empregados, beneficiados
ou não com as cláusulas do presente acordo, já reajustado e vigente à época do pagamento.
Nenhuma empresa,. possuindo ou não empregados, poderá contribuir a este titulo com importância inferior a R$ 50,00(cinqüenta reais), valor este que
sofrerá a incidência de correção monetária após o prazo de vencimento.
O recolhimento deverá ser efetuado até o dia 04 de junho de 2007, sob pena das comi nações previstas no Art. 600 da CLT.
44. RESCISÕES - DOCUMENTOS PARA A HOMOLOGACÃO:
A homologação da rescisão do contrato de trabalho, junto ao Sindicato protissional, legalmente prevista, será marcada com antecedência mínima de
três ( 03 ) dias e a:sempresas ficam obrigadas a apresentarem. também com a mesma antecedência, os seguintes documentos:
1. Documentos de rescisão em cinco (05) vias;
2. Aviso prévio em três (03) vias;
3. Atestado demissional em três (03) vias:
4. Carteira de Trnballio arualizada:
5. Formulário do Seguro Desemprego:
6. Livro de registro de Empregados ou ficha de registro;
7. Comprovante c.ie Recolhimentos das Contribuições Sindical, Assistencial e Confederativa, laboral e patronal, dos últimos três (03) anos;
8. çomprovante de Depósito do FGTS. ou extrato da conta vinculada;
9. Ultimos doze (\2) recibos mensais de salários;
45. MULTA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER:
As empresas que: descumprirem qualquer cláusula que contenha obrigação de fazer. exceto aquelas que contenham multa especítica. sofrerão multa no
valor de 10%( dez) por cento do salário mínimo profissional. em favor do empregado prejudicado. paga através do Sindicato suscitante.
46.VIGÊi\'OA:
A presente con,"enção terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de O 1 de março de 2007.

1IfL..--/
Sind. Empreg. Comércio de Canela

Dah-a Wasen
l'rcs iúcntc
CIC-146.71ô.110-15

/ / /

Sino. Com. Varejista e (í~ramaoo
André Casagrande
Presidente
ClC-463.254.920· 72


