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lima. Sra. Dra.
NEUSA AZEVEDO
D. D. Delegada Regional do Trabalho/RS.

S NUMERO DE IDENTIFICA AO

E
R
P 4£218.009221/2005-11
R

-0

o Sindicato dos EmpreCiados no Comercio de Canela,
registrado no MTE sob 0 nO MTPS 213202/59 I inscrito no CNPJ sob 0 nO
90.934.431/0001-18, conjuntamente com 0 Sindicato do Comercio Varejista
de Produtos Farmaceuticos do Estado do RGS, registrado no MTE sob 0 nO
DNT 24391/1941, inscrito no CNPJ sob 0 nO92.963.875/0001-07, 0 Sindicato
dos Estabelecimentos de Servicos Funerarios do Estado do RGS,
registrado no MTE sob 0 nO MTB 561.568/1992, inscrito no CNPJ sob 0 nO
89.948.905/0001-00, 0 Sindicato do Comercio Varejista de Material Optico,
FotogrMico, CinematogrMico do Estado do RGS, registrado no MTE sob 0 nO
MTB 24400.005861/1984, inscrito no CNPJ sob 0 nO03.042.025/0001-46 e 0

Sindicato Intermunicipal do Comercio Varejista de Generos Alimentlcios do
Estado do RGS, registrado no MTE sob 0 nOMTB 46000.006976/99, inscrifo no
CNPJ sob 0 nO90.818.667/0001-99, em cumprimento ao disposto na Instruc;;ao
Normativa SRT/MTE nO 01, de 24 de marc;;o de 2004, solicitam 0 deposito,
registro e posterior arquivamento da presente Convenc;ao Coletiva de Trabalho,
firmada p'elos representantes autorizados pelas respectivas assembleias,
real;Lo:;as em 23 de novembro de 2004, na rua Ernesto Volk nO 47, em
Gramado-rs e em 07 de dezembro de 2004 na rua Batista Luzardo nO 291,
Canela-rs( sindicato dos empregados no comercio de Canela); e em 16 de
fevereiro de 2004, na Rua dos Andradas, nO1273, conj. 104, em Porto Alegre-
RS (SINPROFAR); em 28 de marc;;o de 2003, na Rua Santana, 966, Porto
Alegre-RS (Sind. das Funerarias); em 22 de janeiro de 2004, na Av. Borges de
Medeiros nO 658, conj. 301, em Porto Alegre (sind. Material Optico) , e em
assembleia realizada em 08 de setembro de 2004, na rua Voluntarios da Patria
nO513, conj. 601, ern Porto Alegre (Sind. Intermunicipal do Comercio Varejista
de Generos), respectivamente.

Para tanto, apresentam uma via original do instrumento a
ser depositado, registrado e arquivado, nos termos do inciso II, do art. 4° da
Instruc;;ao Normativa SRT/MTE nO01, de 24 de marc;;ode 2004.



Flavia Obina FQ
1\ [) V () G " n () S 1\ S S () C I A [) () s

,'.-

>~~" ....-:":'...·5''-''
.•.•......• ,,"

PortoA'eg~e~7aio de 2005,

Pip Sindicatodos Em~gadOS no Comerciode Canela
Valdir de Andrade Jobim - OAB/RS 44.282

CPF. 104002900-06

" 1;~~?
Pip Entida ~atronais Conven nt s
Antonio Jo Barreto - OAB/RS 19.

CPF 4 2.948.740-04
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CONVENCAo COLETIVA DE TRABALHO

Sindicato Profissional: Sindicato dos Empregados no Comercio de Canela, registrado no MTE
sob 0 nO MTPS 213202/59 , inscrito no CNPJ sob Q nO 90.934.431/0001-18, neste ate
representado pelo Sr. Valdir de Andrade Jobim - CPF 104002900-06.

Sindicatos Patronais: Sindicato do Comercio Varejista de Produtos Farmaceuticos do Estado do
RGS, registrado no MTE sob 0 n° DNT 24391/1941, inscrito no CNPJ sob 0 nO92.963.875/0001-
07, 0 Sindicato dos Estabelecimentos de SeNiGos Funerarios do Estado do RGS, registrado no
MTE sob 0 nOMTB 561.568/1992, inscrito no CNPJ sob 0 nO89.948.905/0001-00, 0 Sindicato do
Comercio Varejista de Material Optico, Fotografico, Cinematografico do Estado do RGS, registrado
no MTE sob 0 nOMTB 24400.005861/1984, inscrito no CNPJ sob 0 nO03.042.025/0001-46 eo
Sindicato Intermunicipal do Comercio Varejista de Generos Alimentfcios do Estado do RGS,
registrado no MTE sob 0 nOMTB 46000.006976/99, inscrito no CNPJ sob 0 n° 90.818.667/0001-
99. neste ato representado pelo Sr. Antonio Job Barreto - CPF 412.948.740-04

Categoria abrangida: empregados no comercio varejista de produtos farmaceuticos; comercio
varejista de gemeros alimenticios; comercio varejista de material optico, fotografico e cinemato-
gratico; seNiGos funerarios e comercio de vendedores ambulantes e varejista de feirantes de
Canela, Gramado, Nova Petr6polis, Cambara do Sui, Bom Jesus e Sao Francisco de Paula.

CLAuSULA 13
- REAJUSTE SALARIAL

Em 10 de man;o de 2005, os salarios dos empregados repre-
sentados pela entidade profissional acordante serao rnajorados no percentual de
5,91 % (cinco inteiros e noventa e um centesimos por cento), a incidir sobre 0

salario percebido em man;0104.

CLAuSULA 23
- REAJUSTE SALARIAL PROPOR.CIONAL

A taxa de reajustamento do salario do empregado que haja
ingressado na empresa ap6s a data-base sera proporcional ao tempo de servic;o
e tera como limite 0 salario reajustado do empregado exercente da mesma
fun9ao, admitido ate 12 (doze) meses antes da data-base.

Na hip6tese de 0 empregado nao ter paradigma ou em se tratando
de empresa constitufda e em funcionamento depois da data-base da categoria,
sera adotado 0 criterio proporcional ao tempo de serviyo, com adiyao ao salario
de admissao, conforme tabela abaixo:

:£Admissao Reajuste
MARl04 5,91%
ABRl04 5,31%
MAI/04 4,88%
JUN/04 4,46%
JULl04 3,94%
AGOI04 3,19%
SET/04 2,68%
OUT/04 2,50% I
NOV/04 2,33%
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DEZ/04 1,88%
JAN/05 1,01%
FEV/05 0,44%

PARAGRAFO UNICO

Nao poden] 0 empregado mais novo na empresa, por forya da
present~corwenyao, perc:;~persalario superior ao mais antigo na mesma funyao.

CLAuSULA33-COMPENSACOES

Poderao ser compensados nos reajustes previstos na presente
convenyao os aumentos salariais, espontaneos ou coercitivos, concedidos
durante 0 perfodo revisando, exceto os provenientes de termino de aprendiza-
gem; implemento de idade; promoyao por antigOidade ou merecimento;
transferencia de cargo, funyao, estabelecimento ou de localidade; e equipara(fao
salarial determinada por senten(fa transitada em julgado.

CI .AI'SULA 43
- SALARIOS MINIMOS PROFISSIONAIS

I.) Ficam institufdos os seguintes salarios mfnimos profissionais nas
cldades de Canela, Gramado, Nova Petr6polis e Sao Francisco de Paula, a
partir de 1°.MAR.05:

b) Empregado "office-boy" ou encarregado de servico de
limpeza ~ R$ 313,00 (trezentos e treze reais); e

c) Empregado que exerc;a a funcao de empacotador em
supermercados e entregador de penfletos ~ R$ 277,00 (duzentos e setenta
e sete reais ).

III.) Ficam institufdos os seguintes salarios mfnimos profissionais
nas cidades de Cambara do Sui e Bom Jesus e, a partir de 1°.MAR.05:

b) Empregado "office-boy" ou encarregado de servico de
Iimpeza ~ R$ 313,00 (trezentos e treze reais); e

c) Empregado que exerca a funcao de empacotador em
supermercados e entregador de penfletos ~ R$ 277,00 (duzentos e setenta
e sete reais ).
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CLAuSULA S3 - QUINQUENIO

Aos integrantes da categoria profissional sera concedido um
adicional de 3% (tres por cento) a cada 5 (cinco) anos de servigo na mesma
empresa, percentual este que incidira, mensalmente, sobre 0 salario
efetivamente percebido pelo empregado, independentemente da forma de
remunerac;ao.

, ;>r.

CLAUSULA 63
- ADICIONAL DE HORAS EXTRAS

As horas extras excedentes as duas primeiras serao remuneradas
com um acrescimo de 100% (cem por cento).

CLAuSULA 73
- ADICIONAL DE HORAS EXTRAS DO COMISSIONISTA

o calculo da hora extra do empregado comissionista tomara por
base 0 valor das comiss6es auferidas no mes, dividido pelo numero de horas
trabalhadas, acrescentando-se ao valor hora 0 adicional para horas extras
previsto neste acordo.

CLAuSULA 83
- BALANCOS E INVENTARIOS

Quando a empresa realizar balanc;os e inventarios fora do horario
normal de trabalho, as horas correspondentes deverao ser pagas com 0 adicional
previsto neste acordo.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Para a realizac;ao de balanc;os e inventarios fora do horario normal
de trabalho, a empresa nao necessitara fazer novo acordo coletivo, ficando
desde ja autorizada a realiza-Ios fora do horario normal de trabalho, desde que
os empregados que iraQ desenvolver tal atividade sejam comunicados com
antecedencia de 05 (cinco) dias, sendo remetida c6pia da comunicac;ao,
acompanhada da relac;ao nominal dos empregados, ao sindicato suscitante.

PARAGRAFO SEGUNDO

As empresas se obrigam a fornecer lanche aos empregados
convocados para realizar balanyos ou inventarios fora do horario normal de
trabalho.

PARAGRAFO TERCEIRO

A realizagao de balanc;os ou inventarios nao podera ultrapassar as
22:00hs. (vinte e duas horas).
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PARAGRAFO QUARTQ

....-/\ Os balanc;:os e inventarios nao poderao ser realizados nos
domingos e feriados, salvo acordo ou convenc;:ao coletiva.

CLAuSULA ga . CONFERENCIA DE CAIXA

A conferencia de caixa sera efetuada a vista do empregado por ela
responsavel, sob pena deresultarinimputavel a este qualquer irregularidade ou
diferenc;:a.

CLAuSULA 10a • CONFERENCIA DE CAIXA . HORARIO

As horas dispendidas na conferencia de caixa, quando realizadas
ap6s a jornada normal de trabalho, serao pagas como extraordinarias, com a
aplirac80 do percentual estabelecido neste acordo.

CLAuSULA 11a• QUEBRA DE CAIXA

Os empregados que exerc;:am a func;:ao de caixa, exclusivamente,
perceberao um adicional no valor de 10% (dez por cento) do salario profissional,
a titulo de quebra de caixa, ficando ajustado que ditos valores nao faraD parte
integrante do salario do empregado para qualquer efeito legal.

PARAGRAFO UNICO

As empresas representadas pelo Sindicato Intermunicipal do
Comercio Varejista de Generos Alimenticios do Estado do RGS fica facultado 0

nao pagamento do adicional de quebra-de-caixa previsto nesta c1ausula se estas
nao procederem no desconto de eventuais diferenc;:asverificadas por ocasiao da
conferencia do caixa.

CLAuSULA 12a• CHEQUES SEM COBERTURA

As empresas nao descontarao do salario de seus empregados que
exerc;:am func;:ao de caixa ou equivalente, valores relativos a cheques sem
cobertura ou fraudulentamente emitidos, desde que tenham sido cumpridas as
for:nalidades exigidas pelo empregador para a sua aceitac;:ao.

CLAuSULA 13a

COMISSIONISTA

o pagamento dos repousos remunerados e feriados, devidos aos
empregados comissionistas, tomara por base 0 total das comiss6es auferidas
no mes, dividido pelos dias efetivamente trabalhados e multiplicados pelos
domingos e feriados a que fizer jus.
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CLAuSULA 14a - ANOTACAO DAS COMISSOES

As empresas anotarao na CTPS de seus empregados ou no
carrespondente instrumento contratual, 0 percentual ajustado para 0 pagamento
das comiss6es.

CLAuSULA1~-ANOTACAODAFUNCAO
p".

As empresas anotarao na Carteira de Trabalho de seus
empregados a fun<,;aoefetivamente exercida par eles no estabelecimento.

CLAuSULA 16a - ESTABILIDADE DA GESTANTE

A empregada gestante sera assegurada a estabilidade no emprego
durante a gravidez ate 90 (noventa) dias contados ap6s 0 retorno do beneficia
previdenciario.

PARAGRAFO UNICO--
Na hip6tese de dispensa sem justa causa, a empregada devera

aprssentar a empresa atestado medico comprobat6rio de gravidez anterior ao
aviso previo, dentro de 30 (trinta) dias ap6s a data do termino do aviso previo,
sob pena de decadencia do direito previsto.

CLAuSULA 17a - PRORROGACAO DA JORNADA DO ESTUDANTE

o empregado estudante podera nao aceitar a prorroga<,;aode seu
horario de trabalho, se tal vier a prejudicar-Ihe a freqOencia as aulas e/ou exames
escolares.

CLAuSULA 1Sa - ABONO EMPREGADO ESTUDANTE

Os empregados estudantes, matriculados em escolas oficiais ou
reconhecidas, em dias de realiza<,;ao de provas finais de cada semestre ou
quando da presta<,;aode 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<,;aoda prova ate 48 (quarenta e oito) horas
ap6~.

CLA.USULA 19a - ABONO DE PONTO PARA A EMPREGADA GESTANTE

A empresa abonara a falta da empregada gestante, no limite
maxImo de 01 (uma) mensal, no caso de consulta medica, mediante
comprova<,;ao, declara<,;ao medica ou apresenta<,;ao da carteira de gestante
devidamente anotada.
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CLAuSULA 203
• ABONO PARA SAQUE DO PIS

As empresas dispensarao seus empregados durante 02 (duas)
horas do expediente da jornada de trabalho, sem prejulzo salarial, para 0 saque
das parcelas do PIS e, durante 01 (um) dia, quando seu domicflio bancario for
fora da cidade.

CLAuSULA 213
• OBTENCAo DE NOVO EMPREGO

o empregado que, em cumprimento de aviso prevlo dado pelo
empregador, provar a obten<;ao de novo emprego, tera direito de se desligar da
empresa de imediato, percebendo os dias ja trabalhados no curso do aviso
previo, sem prejuizo das parcelas rescis6rias.

CLAuSULA 223
• DISPENSA DO CUMPRIMENTO DO AVISO PREVIO

as empregadores que eXlglrem de seus empregados 0

cumprimento de aviso previa sem comparecimento ao trabalho, deverao faze-Io
por escrito no pr6prio aviso.

CLJ\lI~ULA233
• ALTERACAo DE CONDICOES NO AVISO PREVIO

Ficam proibidas as altera<;oes nas condi<;oes de trabalho, inclusive
no local de trabalho, durante 0 aviso previo, dado por qualquer das partes, salvo
em caso de reversao ao cargo efetivo, de exercente de cargo de confian<;a, sob
pena de rescisao imediata do contrato de trabalho, respondendo 0 empregador
pelo pagamento do restante do aviso previo.

CLAuSULA 243
• REDUCAo DA JORNADA NO AVISO PREVIO

. 0 empregado, durante 0 aviso previo, podera escolher a redu<;ao
de 02 (duas) horas, no inicio ou no fim da jornada de trabalho, caso nao seja
dispensado do cumprimento do mesmo.

CLAuSULA 253
• JUSTA CAUSA

As empresas notificarao por escrito ao empregado a justa causa
invocada para a rescisao contratual.

As empresas entregarao ao empregado demitido, quando
reLjuerido, a rela<;ao de seus salarios durante 0 periodo trabalho ou incorporado,
na Rela<;ao de Salarios de Contribui<;ao (RSC), de acordo com formulario oficial,
no prazo de 15 (quinze) dias ap6s 0 vencimento do aviso previo.
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CLAuSULA 273 -INFORME ANUAL DE RENDIMENTOS

As empresas fornecerao a seus empregados 0 Informe Anual de
Rendimentos, para fins de Imposto de Renda.

CLAuSULA 283
• SALARIO DO SUCESSOR

Admitido empregado para func;ao de outro dispensado sem justa
causa, sera garantido aquele salario igual ao do empregado de menor salario na
func;ao, sem considerar vantagens pessoais.

CLAuSULA 293
• PAGAMENTO DE SALARIOS

as salarios, as horas extras e as comiss6es deverao ser pagos em
uma (mica oportunidade, ate 0 5° (quinto) dia utiI do mes subseqOente ao
vencido.
CLAuSULA 303

- SALARIOS EM SEXTAS FEIRAS

as 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 deposito em conta bancaria.

CLAuSULA 313
- RECIBOS SALARIAIS

As empresas fornecerao aos seus empregados no ato do
pagarnento dos salarios, discriminativo dos pagamentos e descontos efetuados
atraves de copia de recibos ou envelopes de pagamento onde conste:

b) 0 montante das vendas e/ou cobranyas sobre as quais incidam
as comiss6es e os percentuais destas.

CLAuSULA 323
- COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

as empregadores fornecerao a seus empregados comprovante de
recebimento de quaisquer documentos que por estes Ihes sejam entregues.

CLAuSULA 333
- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

a pagamento do adicional de insalubridade devido aos integrantes
da categoria profissional suscitante sera calculado com base no salario minima
naci'Jn~1.
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CLAuSULA 343
- ADIANTAMENTO DO 13° SALARIO

As empresas pagarao 50% (cinqOenta par cento) do 13° salario aos
empregados que a requeiram ate 10 (dez) dias ap6s a recebimento do aviso de
ferias, salvo em caso de ferias coletivas.

Cl ApSULA 353
- CONTRATO DE EXPERIENCIA

-- Os contratos de experiencia nao poderao ser celebrados par prazo
interior a 15 (quinze) dias, devendo as empresas fornecerem c6pia dos mesrnos
no ato da admissao.

CLAuSULA 363
- UNIFORMES

As empresas que eXlglrem a usa de uniforme se obrigam a
fornece-Ios a seus empregados, sem qualquer onus, ao numero de 02 (dais) ao
ana.

CLAuSULA 373
- L1VRO OU CARTAo PONTO

As empresas que possuirem mais de 05 (cinco) empregados serao
obrigadas a utilizar Iivro au cartao ponto, com obrigatoriedade de a empregado
registrar sua presenc;a ao trabalho.

CLAuSULA 383
- DESCONTO DO REPOUSO REMUNERADO

Fica proibido a desconto do repouso remunerado e do feriado
correspondente, quando a empregado, apresentando-se atrasado, for admitido
aCJservic;o.

CLAuSULA 393
- CURSOS E REUNIOES

Os cursos e reuni6es promovidos pela empresa, quando de
comparecimento obrigat6rio, serao realizados durante a jornada normal de
trabalho au as horas correspondentes serao pagas como extras.

CLAuSULA 403
- ATESTADOS DE DOENCA

As empresas aceitarao atestados de doenc;a para a justificativa de
falta ao servic;o, expedidos par medicos particulares desde que conveniados com
a INSS.
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CLAuSULA41a.ASSENTOS

As empresas colocarao assentos nos locais de trabalho, para uso
dos empregados que tenham por atividade 0 atendimento ao publico, nos termos
da Portaria MTb nO3214/78.

CLAuSULA 423
• LANCHES

- As empresas que nao dispensarem seus empregados pelo perfodo
neces:,ano para fazer lanche, manterao local apropriado em condic;6es de
higiene para tal.

CLAuSULA 433
• MAQUILAGEM

As empresas que eXlglrem que as empregadas trabalhem
maquiladas, fornecerao 0 material necessario, adequado a tez da empregada.

CLAuSULA 443
• GUlAS DE PAGAMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL

As empresas encaminharao a entidade suscitante c6pia das guias
de Contribuic;ao Sindical e do Desconto Assistencial, acompanhada da relac;ao
nominal dos empregados, no prazo maximo de 30 (trinta) dias ap6s 0 respectivo
recolhimento.

CLAuSULA 453
• AUXILIO CRECHE

As empresas que nao mantiverem creches junto ao
estabelecimento ou de forma conveniada pagarao aos seus empregados por filho
me~lor de 06 (seis) anos, auxflio mensa I em valor equivalente a 0,10 (urn decirno)
do salario normativo da categoria, independente de qualquer comprovac;ao de
despesas ..

CLAuSULA 463
• COMPENSACAO HORARIA

A durac;ao normal do trabalho dos empregados integrantes da
categoria profissional convenente podera ser acrescida de horas suplementares,
em numero nao excedente de duas.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Podera ser dispensado 0 acrescimo de salario, inclusive nas
atividades insalubres, independentemente da autorizac;ao a que se refere 0 art.
60 da CLT, se 0 excesso de horas em um dia for compensado pela
correspondente diminuic;ao em outro dia, de maneira que nao exceda, no perfodo
maximo de 60 (sessenta) dias, a soma das jornadas semanais de trabalho
previstas, nem seja ultrapassado 0 limite maximo de dez horas diarias e de
sessenta horas extras no perfodo de 60 (sessenta) dias.
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PARAGRAFO SEGUNDO

Na hip6tese de rescisao do contrato de trabalho sem que tenha
havido a compensa<;ao integral da jornada extraordinaria, na forma do paragrafo
anterior, fara a trabalhador jus ao pagamento das horas extras nao
compensadas, calculadas sabre a valor da remunera<;ao na data da rescisao.

PARAGRAFO TERCEIRO
:;s:

Na hip6tese de compensa<;ao horaria ajustada nos termos do
"caput" e paragrafo primeiro e segundo desta clausula, a empresa concedera
ao empregado espelho do cartao ponto no final de cada meso

CLAuSULA 47a - DESCONTOS SALARIAIS

Serao considerados validos os descontos salariais, desde que
previa e expressamente autorizados pelo empregado, efetuados pelo
empregador a titulo de mensalidade de associa<;ao de empregados; funda<;oes;
cooperativas; clubes; previdencia privada; transporte; despesas realizadas em
lanchonete da empresa ou local com identica fun<;ao se houver; segura de vida
em grupo; farmacia; compras no pr6prio estabelecimento, inclusive de
ferramentas e utensilios de trabalho nao devolvidos; convenios com medicos,
dentistas, clinicas, 6ticas, funerarias, hospitais, casas de saude e laborat6rios;
convenios com lojas; convenios para fornecimento de alimenta<;ao, seja atraves
de supermercado au par intermedia<;ao de SESC au SESI; e outros referentes a
beneficios que forem, comprovadamente, utilizados pelo empregado em seu
proveito.

PARAGRAFO UNICO

Fica ressalvado a direito do empregado de cancelar, a qualquer
te",w'J e por escrito, a autoriza<;ao para que se proceda aos descontos salariais
acima especificados, respeitadas as obriga<;oes ja anteriormente assumidas pelo
empregado.

CLAuSULA 48a - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

Ficam desobrigadas de indicar medico coordenador do PCMSO as
empresas de grau de risco 1 e 2, segundo a Quadro I da NR 4, com ate 50
(cinqOenta) empregados.

As empresas com ate 20 (vinte) empregados, enquadradas no grau
de risco 3 au 4, segundo a Quadro I da NR 4, ficam desobrigadas de indicar
medico do trabalho coordenador do PCMSO.

As empresas enquadradas no grau de risco 1 au 2 do Quadro I da
NR 4, estarao obrigadas a realizar exame medico demissional ate a data da
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homologayao da rescisao contratual, desde que 0 ultimo exame medico
ocupacional tenha side realizado ha mais de 270 (duzentos e setenta) dias.

As empresas enquadradas no grau de risco 3 ou 4 do Quadro I da
NR 4, estarao obrigadas a realizar 0 exame medico demissional ate a data da
homologayao da rescisao contratual, desde que 0 ultimo exame medico
ocupacional tenha side realizado ha mais de 180 (cento e oitenta) dias.

CLAUSl:JLA 493 -INTERVALO ENTRE OS TURNOS

o intervalo entre um turno e outro de trabalho fica autorizado, para
todos os empregados, que podera ser dilatado, independente de acordo escrito
entre empregado e empregador, ate 0 maximo de 04 (quatro) horas.

CLAuSULA 503
- DESCONTO ASSISTENCIAL EMPREGADOS

As diferenyas salariais decorrentes do presente acordo, serao
satisfeitas conjuntamente com 0 pagamento da folha salarial do mes de junho
de 2005.

CLAuSULA 513
- DESCONTO ASSISTENCIAL EMPREGADOS

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 remunerayao, valor equivalente :

PARAGRAFO PRIMEIRO

o empregador descontara em folha de pagamento a contribuiyao
assistencial prevista nesta c1ausula e aprovada pela categoria comerciaria, e
efetuara 0 repasse a tesouraria do sindicato profissional ate 10 dias ap6s a
efetivayao do desconto.
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PARAGRAFO SEGUNDO

Esgotado 0 prazo determinado pelo paragrafo primeiro da presente
c1ausula, sera 0 recolhimento acrescido de multa de 10% (dez por cento) nos
primeiros trinta dias e juros capitalizados de 1% (urn por cento) ao mes e
atualiza<;ao monetaria com base no INPC/IBGE.

CLAuSULA 523
- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL

3i .

I) Sindicato Intermunicpal do Comercio Varejista de Generos
Alimentlcios do Estado do RGS

As empresas representadas pela Sindicato Intermunicipal do
Comercio Varejista de Generos Alimentlcios do Estado do Rio Grande do
Sui, ficam obrigadas a recolher, aos cofres da entidade, mediante guias pr6prias
e em estabelecimentos bancarios indicados, importancia equivalente a 1,5 (urn e
meio) dia de salario de todos os empregados, beneficiados ou nao pela presente
Cf'8\f8n<;aOcoletiva, ja reajustado e vigente a epoca do pagamento, ate 0 dia 10.
JUL.05, sob pena das comina<;6es previstas no artigo 600 da CLT.

Nenhuma empresa, possuindo ou nao empregados, podera
contribuir a este titulo com importancia inferior a R$ 28,00 (vinte e oito reais),
valor este que sofrera a incidencia de corre<;ao monetaria ap6s 0 prazo de
vencimento.

II) Sindicato do Comercio Varejista Produtos Farmaceuticos do Estado
do RGS

As empresas representadas pelo Sindicato do Comercio
Varejista de Produtos Farmaceuticos do Estado do Rio Grande do Sui ficam
obrigadas a recolher aos cofres da entidade, mediante guias pr6prias e nos
estabelecimentos bancarios indicados, importancia equivalente a R$ 68,00
(sessenta e oito reais) por empresa que possuir empregados e 48,00 (quarenta e
oito reais) para empresa que nao tiver empregados, inclusive para cada filial. 0
recolhimento devera ser efetuado ate 0 dia 10.JUL.05, sob pena das
comina<;6es previstas no artigo 600 da CLT.

III) Sindicato do Comercio Varejista de Material OptiCO, Fotogrilfico e
Cinematogratico do Estado do RGS

As empresas representadas pelo Sindicato do Comercio
Varejista de Material OptiCO, Fotogrilfico e Cinematogratico do Estado do
Rio Grande do Sui ficam obrigadas a recolher, aos cofres da referida entidade,
mediante guias pr6prias e em estabelecimentos bancarios indicados, importancia
equivalente a 02 (dois) dias de salario de todos os empregados, beneficiados ou
nao pelo presente acordo, ja reajustado, e vigente a epoca do pagamento, ate 0

dia 1O.JUL.05, sob pena das comina<;6es previstas no artigo 600 da CLT.
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Nenhuma empresa, possuindo ou nao empregados, podera
contribuir a este titulo com importancia inferior a R$ 28,00 (vinte e oito reais),
valor este que sofrera a incidencia de corre«ao moneta ria ap6s expirado 0 prazo
pa;-a pagamento ora estabelecido.

_As empresas representadas pelo Sindicato dos Esta-
belecim€ntos de Servic;os Funerarios do RGS ficam obrigadas a recolher, aos
cofres da entidade, mediante guias pr6prias e em estabelecimentos bancarios
indicados, importancia equivalente a 02 (dois) dias de salario, ja reajustado e
vigente a epoca do pagamento. 0 recolhimento devera ser efetuado ate
10.JUL.05, sob pena das comina«oes previstas no artigo 600 da CLT. Nenhuma
empresa, possuindo ou nao empregados, podera contribuir a este titulo com
importancia inferior a R$ 20,00 (vinte reais), valor este que sofrera a incidencia de
corre9ao moneta ria ap6s expirado a prazo para pagamento ora estabelecido.

CLAuSULA 53a - VIGENCIA

As condi90es estabelecidas na presente Conven«ao Coletiva
vi\:jordm pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 01 de mar«o de 2005, nao
integrando, de forma definitiva, ap6s expirado 0 prazo de vigencia, os contratos
individuais de trabalho.

Porto Alegre, 30 de maio de 2005.~vr
Pip Sindicatodos~pregadOS no Comerciode Canela
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