
limo. Sr.
HERON DE OLIVEIRA
~uperintend~nte Regional;J0 Trabalho e Enlpr7:.:Jod
E:stado do RIO Grande do :::'ul
Porto Alegre - RS .

o SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCiO DE
CANELAR.egistro Sindleal nO213202/59, sob livro nO29 de fi.16 de 1959 e CNPJ
nO 90.934.431/0001-18, pOI' sua procuradora, Dr. Greice Teichmann (CPF n°
808.576.630-20) e 0 SIND!CATO DO COMERCIO VAREJISTA DE VElCUlOS E
DE PE<;AS E ACESSORIOS PARA VEICUlOS i\IO ESTADO 00 RIO GRANDE.
DO SUL (SINCOPECAS-RS), registro sindieal MTE 928.621/1951, CNP.J
92.961.523/0001-12, em cumprimento ao disposto na Instruc;:ao i',lormat;v8
SRT/fvITE nO 01, de 24 de marc;:ode 2004, solicitam 0 deposito, registro E) posLjricr
arquivamento da presente CONVENCAo COLETIVA DE TRABALHO, firmaCJ;':~
pe!os representantes autorizados, respectivamente, na Assembleia Gel'al de
'13.02.2008 em Canela, na Rua Batista L.uzardo, 291, (eategoria profissional) e na
J~sssrnbleia Geral do dia em 25/04/2007, pelo sindicato patronal, em sua sede ;3
!\vsnida Parana, 2435, na cidade de Porto Alegre (Sincopec;:as).

Para tanto, apresentam UITlavia original do instrumento a ser
depositado, registrado e arquivado, nos term os do inciso !I, do art "1.0 da Instruc;ao
Nonnativa SR.T/TEM n° 01 de 24 de rnarc;:ode 2004.

Greice Teichmann
OAB/RS 61.793

CPF 808.576.630-:20
P.F'. SEC. Canel;?3



1-SINDICATO PROFISSIONAL CONVENENTE:Sindicato dos Empregados no Comercio de
i Canela Reg istro Sindical nO 213202/59, sob livro nO 29 de fl.16 de 1959 e CN PJ nO
190.934.431/0001-18, por sua procuradora, Dr". Greice Teichmann OAB /61.793 (CPF nO

808.576.630-20).

SINDICATO PATRONAL CONVENENTE:SII\JDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE I

I
VEICULOS E DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS NO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL - SINCOPEC;AS-RS, reglstro MTE nO 928.621, de 1951, CNPJ

1

92.961.523/0001-12, neste ato representado pelo seu procurador advogado Jose
Domingos De Sordi, OAB/RS 10.484, CPF 008.630.250-72.

I
l13en_ef~iaclQ~~ Empregados no comercio varejista de veiculos e. de peyas e acessorios
i para vefculos nos municfpios de BOM JESUS, CAMBARA DO SUL, CANELA,
i GRAM/\DO, NOVA PETROPOLIS e sAo FRANCISCO DE PAULA.

l~~~~ __~~~~~~_~~~_~ ~__.~ __J
Clausuia Primeira - Reajuste Salarial: Em 10 de junho de 2008 os salarios dos
empregados representados pela entidade profissional acordante serao majorados
no percentual de 9,30% (nove inteiros e trinta centesimos por cento), a incidir
sobre 0 salario percebido em marc;o/07,

Chlusula Segunda - Reaiuste Salarial Proporcional; Na hip6tese de 0

empregado nao ter paradigma ou em se tratando de empresa constitufda e em
funcionamento ap6s a data-base da categoria, sera adotado criterio proporcional
ao tempo de servic;o, com adic;ao ao salario da epoca da contratac;ao, conforme
tabela abaixo:

Maryo/07 9,30%
Abril/07 8,72%
Maio/07 8,39%

Junho/07 8,05%
Julho/07 7,65%

Agosto/O? 7,24%
Setembro/07 6,49%
Outubro/07 6,17%

Novembro/07 5,78%
Dezembro/07 5,24%

Janeiro/OS 4,02%
Fevereiro/08 3,16%

Maryo/08 2,57%
Abril/08 1,95%

____~ M~!_o/_0~_8 J~% __ ...J



§ (Jnico: Nao podera 0 empregado mais novo na empresa, por fon;a dos reajustes
previstos no "caput" da presente c1ausula, perceber salario superior ao do mais
antigo na fungao.

Clausula Terceira - Compensacoes: Ap6s calculada a recomposlgao salarial
serao compensados os aumentos salariais, espontaneos ou coerdtivos,
concedidos durante 0 prazo de vigElncia do acordo coletivo, convengao coletiva ou
sentenga normativa anteriores, exceto os provenientes de termino de
aprendizagem, implemento de idade, promogao por antiguidade ou merecimento,
transferemcia de cargo, fungao, estabelecimento ou de localidade, e equiparagao
determinada por sentenga transitada em julgado.

Clausula Quarta - Pagamento das Diferencas Salariais: 0 prazo para
pagamento das diferenyas salariais decorrentes do presente acordo devera ser
junta mente com a folha de pagamento de novembro de 2008.
§ (Joico: Expirado 0 prazo estabelecido no "caput" da presente c1ausula, as
diferengas apuradas deverao ser corrigidas pelos criterios de corregao monetaria
dos debitos trabalhistas.

Clausula quinta - Salario Minimo Profissional: Ficam institufdos os seguintes
Salarios Mfnimos Profissionais:

a)R$ 521,40 (quinhentos e vinte e urn reais e quarenta centavos) para
os empregados em geral;

b) R$ 499,40 (quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos)
para os empregados que exergam as fungoes de "office-boy" e servigos de
limpeza.

Clausula Sexta - Salario do Empregado Substituto: Admitido 0 empregado para
a fungao de outro dispensado sem justa causa, sera garantido aquele, salario igual
ao do empregado mais novo na funyao, sem considerar vantagens pessoais.

Clausula Setima - Prazo para Pagamento dos Salarios: Os salarios, as horas
extras e as comissoes deverao ser pagos em uma unica oportunidade, ate 0 5°
(quinto) dia util do mes subsequente ao vencido.

Clausula Oitava - Pagamento dos Salarios em Moeda Corrente: Os
empregadores efetuarao 0 pagamento dos salarios em moeda corrente, sempre
que 0 mesmo se realizar em sextas-feiras ou vespera de feriado, salvo se a
empresa adotar sistema de dep6sito em conta corrente bancaria.

Clausula Nona - Adicional de Tempo de Servico: Aos integrantes da categoria
profissional sera concedido um adicional de 3% (tres por cento) por quinquenio de
servigo na mesma empresa, percentual este que incidira, mensalmente, sobre 0

salario efetivamente percebido pelo empregado, independentemente da forma de
remuneragao.



salario efetivamente percebido pelo empregado, independentemente da forma de
remunerac;ao.

Clausula Decima - Horas Extras: As horas extras serao remuneradas com um
acrescimo de 50% (cinquenta por cento) para as 2 (duas) primeiras horas
prestadas alem da jornada, e de 100% (cem por cento) para as demais.

§ unico: Para 0 calculo da hora extra do empregado comissionista tomar-se-a
como base 0 valor total das comiss6es auferidas no mes, dividido pelo numero de
horas efetivamente trabalhadas, acrescentando-se ao valor-hora 0 adicional para
horas extras estabelecido no "caput" da presente c1ausula.
-

Clausuia Decima Primeira - Prorrogac;ao da Jornada do EmQrewdQ
Estudante: 0 empregado estudante podera rejeitar a prorrogac;ao de sua jornada
de trabalho, na hip6tese de esta prejudicar-Ihe a frequencia as aulas e/ou exames
escolares.

Clausula Decima Segunda - Balanc;os e Inventarios: Os balanc;os e inventarios
deverao ser feitos dentro do horario normal de trabalho, ou quando a empresa
optar por faze-Ios fora do horario normal de trabalho, as horas correspondentes
deverao ser pagas com 0 adicional previsto neste acordo.

Clausula Decima Terceira - Adicional de Fun~ao de Caixa: Os empregados
que exen;am a func;ao de caixa, exclusivamente, perceberao um adicional no valor
de 10% (dez por cento) do salario minima profissional, a titulo de "quebra-de-
caixa", ficando ajustado que ditos valores nao faraD parte integrante do salario
para qualquer efeito legal.

Clausula Decima Quarta - Conferencia de Caixa: A conferencia de Caixa sera
procedida a vista do empregado por ela responsavel, sob pena de resultar
inimputavel a este, qualquer irregularidade ou diferenc;a apurada.
-

§ unico: As horas despendidas na conferencia de caixa, quando realizadas ap6s
a jornada normal de trabalho, serao pagas como extraordinarias, com a aplicac;ao
do percentual estabelecido neste acordo.

Clausula Decima Quinta - Impossibilidade de Desconto de Chegues: E
vedado as empresas descontarem de seus empregados que exerc;am a func;ao de
caixa, valores relativos a cheques sem cobertura de fundos ou fraudulentamente
emitidos, sempre que 0 respectivo empregado cumprir as formalidades exigidas
pelo empregador para a aceitac;ao de cheques.

Clausula Decima Sexta _- Repouso _Semanal do Comissionado: 0 repollso
semanal do empregado comissionista sera calculado com base no total das
comiss6es auferidas no mes, dividido pelos dias efetivamente trabalhados e
multiplicado pelos domingos e feriados a que fizer jus.



Clausula Decima Setima . Anotac;ao das Comiss6es: As empresas farao,
obrigatoriamente, 0 registro do percentual ajustado para pagamento das
comiss6es e/ou cobranc;as, na CTPS do empregado ou no correspondente
instrumento contratual.

Clausula Decima Oitava - Estabilidade Provis6ria da Empregada Gestante: E:
assegurado a gestante 0 direito ao emprego, ressalvada a demissao por justa
causa, durante 90 (noventa) dias ap6s 0 retorno do beneficio previdenciario
previsto em lei.

§ unico: Nas rescisoes de contrato sem justa causa a empregada devera
apresentar a empresa atestado medico comprobat6rio da gravidez ate, no
maximo, 60 (sessenta) dias ap6s a rescisao, sob pena de decadencia do direito
previsto nesta c1ausula.
-

Clausula Decima Nona . Estabiiidade para 0 Empregado Aposentando: Fica
assegurada a estabilidade provis6ria durante os 12 (doze) meses anteriores a
aposentadoria por velhice, tempo de servic;o ou especial, desde que 0 interessado
comunique a empresa por escrito.

Clausula Vigesima . Dispensa do Cumprimento do Aviso Previo: 0
empregado que no cumprimento do aviso previo, dado pelo empregador, provar a
obtenc;ao de novo emprego, tera direito a se desligar da empresa de imediato,
ficando 0 empregador obrigado ao pagamento dos dias trabalhados durante 0

mesmo, bem como as demais parcelas rescis6rias.

Clausula Vigesima Primeira . Reduc;ao da Jornada Durante 0 Aviso Pn§vio: 0
empregado, durante 0 aviso previo, podera escolher a reduc;ao de 2 (duas) horas,
no inicio ou no fim da jornada de trabalho, caso nao seja dispensado ao
cumprimento ao trabalho, deverao faze-Io por escrito no verso do pr6prio aviso.

Clausula Vigesima Segunda . Anotac;ao da Dispensa do Aviso Previo: As
empresas que exigirem de seus empregados 0 cumprimento do aviso previo, sem
comparecimento ao trabalho, deverao faze-Io por escrito no verso do pr6prio
aviso.

Clausula Vigesima Terceira - Alterac;ao Contratual Durante 0 Aviso Previo:
Durante 0 prazo do aviso previo, dado por qualquer das partes, ficam vedadas as
alterac;6es nas condic;6es de trabalho, inclusive de local de trabalho, salvo em
caso de reversao ao cargo efetivo de exercente de func;ao de confianc;a, sob pen a
de rescisao imediata do contrato de trabalho, respondendo 0 empregador pelo
pagamento do restante do aviso previo.

Clausula Vigesima Quarta - Contrato de Experiencia: Os contratos de
experiencia nao poderao ser celebrados por prazo inferior a 15 (quinze) dias,
devendo as empresas fornecerem c6pia dos mesmos no ato de admissao.



Clausula Vigesima Quinta ~ Anotac;ao da Func;ao na CIPS: As empresas
anotarao na CTPS de seus empregados a fun<;ao, efetivamente, por eles exercida
no estabelecimento.
-

Clausula Vigesima Sexta - Devoluc;ao da CTPS: As empresas devolverao, a
seus empregados, a CTPS devidamente anotada no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas de sua entrega.

Clausula Vigesima Setima - Fornecimento de Documentos e Utilidades:
Ficam as empresas obrigadas a fornecer a seus empregados:
a) Relac;ao dos salarios, ao empregado demitido, quando requerido, durante 0

periodo trabalhado ou incorporado na Rela<;aode Salarios de Contribui<;ao (RSC),
de acordo com 0 formulario oficial, no prazo de 15 (quinze) dias ap6s 0

vencimento do aviso previa;
b) Informe anual de rendimentos para fins de Imposto de renda;
c) no ato do pagamento dos salarios, discriminativo dos pagamentos e descontos
efetuados, atraves de c6pia dos recibos ou envelopes de pagamento, onde conste
o numero de horas normais e extras trabalhadas, 0 montante das vendas e/ou
cobran<;as sobre as quais incidam as comiss6es e os percentuais destas e 0

repouso remunerado;
d) comprovante de recebimento de quaisquer documentos entregues pelos
empregados;
e) uniformes, em numero de 2 (dois) por ano, sem qualquer onus para os
empregados;
f) material necessario para a maquilagem, adequado a tez da empregada,
quando exigir que a mesma trabalhe maquilada;
g) documento em que especifique a justa causa invocada para a rescisao
contratual;
h) c6pia do contrato de trabalho, desde que 0 mesmo nao se possa conter por
inteiro nas anota<;6es da CTPS.

Clausula Vigesima Oitava - Atestados de Doenc;a: As empresas aceitarao
atestados de doen<;a, para justificativa de faltas ao servi<;o, expedidos por medicos
particulares desde que conveniados com a Previdencia Social.

Clausula Vigesima Nona - Atraso ao Servi~~ Fica proibido 0 desconto do
repouso remunerado e do feriado correspondente, quando 0 empregador permitir
o trabalho do empregado que se apresentar atrasado ao servi<;o.

Clausula Trigesima - Abono de Ponto ao Estudante: Os empregados
estudantes, matriculados em escolas oficiais ou reconhecidas, em dia de
realiza<;ao de provas finais ou de cada semestre, ou quando da presta<;ao de
exames vestibulares, serao dispensados de seus pontos durante meio turno,
desde que comuniquem a empresa, 48 (quarenta e oito) horas antes e comprovem
a realiza<;ao da prova no mesmo prazo.

ct·



CliiUsula Trigesima Primeira ~Abono de Ponto para a Gestante: A empresa
abonara a falta ao trabalho da empregada gestante, no limite maximo de uma
mensal, no caso de consulta medica, mediante comprovac;:ao por declarac;:ao
medica ou apresentac;:ao da carteira de gestante devidamente anotada.

Clau5ula Trigesima Segunda ~Abono de Ponto para Recebimento do PIS: As
empresas dispensarao seus empregados durante meio expediente da jornada de
trabalho, sem preju fzo salarial, para saque do PIS, e durante 1 (um) dia quando
seu domicflio bancario for fora da cidade.
-

Clau5ula Trigesima Terceira . Cursos e Reuni6es: Os cursos e reuni6es
promovidos pel a empresa, quando de comparecimento obrigat6rio, serao
realizados durante a jornada normal de trabalho, ou as horas correspondentes
deverao ser pagas como extras, na forma do disposto no presente acordo.
-

Clausula Trigesima Quarta - Livre ou Cartao Ponto: As empresas que tiverern
mais de 5 (cinco) empregados serao obrigadas a utilizar livro ponto ou cartao
ponto, com obrigatoriedade de 0 empregado registrar sua presenc;:a ao trabalho.

Clausula Trigesima Quinta - Assentos nos Locais de Trabalho: As empresas
colocarao assentos nos locais de trabalho, para uso dos empregados que tenham
por atividade 0 atendimento ao publico, nos termos da Portaria nO 3.214/78 do
Ministerio do Trabalho.

Clausula Trigesima Sexta . Local para Refeir;oes: As empresas que nao
dispensarem seus empregados pelo perfodo necessario para lanche, deverao
manter local apropriado em condic;6es de higiene para tal fim.

Clausula Trigesima Selima .. Antecipa!fao do -130 Salario: As empresas ficam
obrigadas a pagar 50% (cinquenta por cento) do 13° salario aos seus empregados
que 0 requeiram ate 10 (dez) dias ap6s 0 recebimento do aviso de ferias, salvo em
caso de ferias coletivas.

Clausula Trigesima Oitava . Multa llitl-o Descumprimento de Obriga@Q~ de
Fazer: As empresas que descumprirem qualquer clausula que contenha obrigac;:ao
de fazer, exceto aquela que ja tenha multa especffica, e uma vez notificada para
seu cumprimento, sofrerao multa de 10% (dez. por cento) do salario mfnimo
profissional da categoria, em favor do empregado, paga atraves do sindicato
profission al.

Clausula Trigesima Nonao_Auxilio Creche: As empresas que nao mantiverem
creches junto ao estabelecimento ou de forma conveniada, pagarao as suas
empregadas auxilio mensal em valor equivalente a 10% (dez por cento) do salario
minimo profissional da categoria, por filho menor de 06 (seis) anos de idade,
independente de comprovac;:ao de despesa.

i~ of·
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Clausula Quadragesima ~ Acesso do Sindicato as Empresas: As empresas
permitirao a divulgac;ao em quadro mural, com acesso aos empregados, de
editais, avisos, comunicados e notfcias sindicais editados pelo sindicato
suscitante, vedada a divulgac;ao de materia polftico-partidaria ou ofensiva a quem
quer que seja.

Clausula Quadragesima Primeira . Eleig6es das CIPAS: As empresas deverao
comunicar a entidade sindical representativa dos empregados, com antecedencia
de 30 (trinta) dias, a eleic;ao da CIPAS.

Clausula Quadragesima Segunda - Relagao de Empregados: As empresas
encaminharao, ao sindicato profissional, as c6pias das guias de Contribuic;ao
Sindical e do Desconto Assistencial, acompanhadas da relac;ao nominal dos
empregados no prazo maximo de 30 (trinta) dias ap6s 0 respectivo recolhimento.

Clausula Quadragesima Terceira - Calculo das Ferias e Rescisorias dos
Comissionistas: As ferias e parcel as rescis6rias do empregado comissionista
serao calculadas com base na media da remunerac;ao variavel percebida nos
ultimos 12 (doze) meses, garantida a atualizac;ao monetaria das parcelas que
servirao de base de calculo, de acordo com a variac;ao acumulada do INPC/IBGE
ocorrida no perfodo, ou outro fndice que vier a substituf-Io.

Clausula Quadragesima Quarta - Calculo do 13° Salario do Comissionista: A
gratificac;ao natalina do empregado comissionista sera calculada com base na
media da remunerac;ao variavel percebida no ano, atualizadas pela variac;ao do
INPC/IBGE entre 0 mes a que se referem as comissoes e 0 mes anterior ao da
satisfac;ao da parcela.

§ unico: Nao serao atualizadas, em nenhuma hip6tese, as comissoes referentes
ao ultimo mes do periodo base de calculo.

Clausula Quadragesima Quinta - Compensagao Horaria: Fica convencionada a
possibilidade de adoc;ao do banco de horas de que trata 0 art. 59 da CLT, com a
redac;ao dada pela Lei n.o 9.061/98, visando a compensac;ao do excess a ou
reduc;ao de horas trabalhadas, 0 qual funcionara da seguinte forma.

a) 0 empregador podera aumentar au reduzir a jornada diaria legal de
trabalho visando a compensac;ao com aumento ou reduc;ao posterior, nao
paden do 0 aumento da jornada exceder a 2 (duas) horas diarias.
b) 0 acertamento das jornadas de trabalho de compensac;ao, bem como 0

pagamento das eventuais horas extras, sera efetuado pelo empregador,
sempre, dentro do pr6prio meso
c) 0 numero de horas a serem compensadas dentro do mes sera de, no
maximo, 30 (trinta) horas por trabalhador.
d) As horas extras excedentes ao limite da letra "c" supra serao pagas como
extras e acrescidas do adicional respectivo.
e) e) A compensac;ao dar-se-a sempre entre segunda-feira e sabado.



.~ As horas de trabalho reduzidas na jornada para posterior compensac;:ao, nao
poderao ser objeto de descontos salariais caso nao venham a ser compensadas
com 0 respectivo aumento da jornada dentro do mesmo mes, e nem poderao ser
objeto de compensac;:ao nos meses subsequentes.

~ As partes estipulam que as normas acima estabelecidas tem vigencia no
mesmo periodo de vigencia da presente convenc;:ao.

~ As empresas que adotarem 0 banco de horas ficam obrigadas a utilizar
cartao-ponto, que pode ser manual, para os empregados que trabalharem neste
regime, cuja c6pia devera ser entregue ao empregado junto com 0 recibo mensal
de salario.

Clausula Quadragesima Sexta - Documentos necessarios para homologa!;30
da Rescisao contratual: Para a homologac;:ao do termo rescis6rio do contrato de
trabalho, as empresas deverao apresentar com antecedencia minima de cinco
dias da data aprazada para 0 acerto, os seguintes documentos:
a) Termo de Rescisao de Contrato de Trabalho, em cinco vias;
b) Aviso previa ou pedido de demissao, em tres vias;
c) Atestado medico demissional, em tres vias;
d) Carteira de trabalho devidamente atualizada;
e) Formulario para encaminhamento do seguro desemprego, se for 0 caso;
f) Livro ou Ficha de Registro de Empregado, devidamente registrado no fV1T.
g) Comprovantes de recolhimento da contribuic;:ao sindical, assistencial e
confederativa, patronal e dos empregados, relativamente aos ultimos tres anos.
h) Folhas de pagamento (salarios mensais, ferias, decimo terceiro salario) dos
ultimos cinco anos ou do perfodo de trabalho, se inferior.
i) Extrato atualizado do FGTS.

Clausula Quadragesima Setima - Contribui<;ao Assistencial do Sindicato
Profissional: Atendendo ao deliberado pela assembleia da categoria profissional,
as empresas ficam obrigadas a descontar de todos os seus empregados,
sindicalizados ou nao, beneficiados ou nao com as c1ausulas do presente acordo,
qualquer que seja a forma de remunerac;:ao, valor equivalente:

5,00% do salario normativo da categoria do mes de Novembro/2008;
5,00% do salario normativo da categoria no mes de Dezembro/2008;
5,00% do salario normativo da categoria no mes de Janeiro/2009;
5,00% do salario normativo da categoria no mes de Fevereiro/2009.

~ 0 empregador e responsavel pelo desconto, em folha de pagamento, da
contribuic;:ao assistencial prevista nesta clausula e pelo seu repasse a tesouraria
do Sindicato dos Empregados no Comercio de Canela, ate 10 (dez) dias ap6s
a efetivac;:aodo desconto.

~ Esgotado 0 prazo determinado pelo item 1 desta c1ausula, sera 0

recolhimento acrescido de multa de 20% (vinte por cento) nos primeiros trinta dias



e mais urn adicional de 5% (cinco por cento) a cada mes subsequente de atraso,
juros de 1% (urn por cento) ao mes e atualiza<;ao monetaria com base no IGP-M.

§ 3°: Ficam as empresas tambem obrigadas a remeter ao Sindicato Profissional a
rela<;ao nominal dos empregados com data de admissao, salario anterior a revisao
e salario revisado, valor do recolhimento.

Clciusula Quadragesima Oitava - Contribuicao Assistencial Patronal: As
empresas representadas pelo Sindicato do Comercio Varejista de Veiculos e
de Pe~as e Acess6rios para Veiculos no Estado do Rio Grande do Sui -
SINCOPECAS-RS ficam obrigadas a recolher aos cofres da entidade 0

equivalente a 2,5 (dois e meio) dias do total da folha de pagamento ja reajustada e
vigente no mes de junho de 2008, ficando institufda uma contribui<;ao mInima de
R$ 50,00 (cinquenta reais) por empresa. 0 recolhimento devera ser feito ate 0 dia
15 de dezembro de 2008, na conta bancaria indicada no documento de cobran<;a
bancaria remetido, sob pen a de, nao sendo feito dentro do prazo, incidir
atualiza<;ao monetaria alem de multa de 10% (dez por cento) e juros de 1% (urn
por cento) ao mes sobre 0 debito corrigido.

~ As empresas que nao possuem empregados recolherao a importancia
mInima estabelecida no "caput", na mesma conta bancaria, no mesmo prazo e
com as mesmas comina<;6es.

-
§ 2°: Ficam as empresas tambem obrigadas a remeter ao Sindicato Patronal a
relac;ao nominal dos empregados com data de admissao, salario anterior a
revisao, salario revisado e valor do recolhimento.

~ A obriga<;ao acima constitui onus do empregador, constituindo-se em
contribui<;ao assistencial e sera aplicada em beneffcios assistenciais a categoria.

Clciusula Quadragesima Nona - Viglmcia: A presente Conven<;ao tera vigencia
de 12 (doze) meses, a contar de 1° de junho de 2008 ate 31 de Maio de 2009.

Porto re, 21 de Outubro de ~

Greice Teichmann
OAB/RS 61.793

CPF 808.576.630-20
P.P. SEC. Canela


