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lima. Sra. Dra.
NEUZA DE AZEVEDO
D.O. Oelegada Regional do Trabalho do Estado do Rio Grande do Sui
Porto Alegre-RS.

o

Sindicato dos Empregados no Comercio de Canela,
registrado do MTE sob 0 n.o 213202/59 , inscrito no CNPJ sob n.o90.934.431/000118 e 0 Sindicato Do Comercio Varejista De Gramado, inscrito no MTIC sob n.°
00216905530/9, CNPJ 90.934.845/0001-47, em cumprimento ao disposto na
Instruyao Normativa SRTrrEM n.° 01 de 24 de mar<;ode 2004, solicitam 0 deposito,
registro e posterior arquivamento da presente Convenyao Coletiva de Trabalho,
firmada pelos representantes autorizados pelas respectivas assembleias, realizadas
em 23.11.2004, as 19h 30min, na Rua Ernesto Volk, 47, Gramado, RS e 07.12.2004,
na Rua Batista Luzzardo 291, Canela, RS, em 30.11.2004 na Rua Frederico
Tedesco, 346, Sao Francisco de Paula, RS, EMPREGADOS; 21.03.2005 as 19h 30
min na Av. das Hortensias 2040/05, EMPREGADOR.
Para tanto, apresentam uma via original do instrumento a ser depositado, registrado
e arquivado, nos termos do inciso II, do art. 4° da Instruyao Normativa SRTrrEM n°
1, de 24 de mar<;ode 2004.

ufI~
Sindicato dos Empregados no Comercio de Canela
Dalva Wasem
Presidente
crc- 146.716.110-15

/~~
Sindicato do Comercio Varejista de Gramado
Andre Casagrande
Presidente
crc - 463.254.920-72
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COl\rvENCAo

COLETIV A DE TRABALHO

SlNDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CANELA, CNPJ
90.934.431/0001-18,
e SINDICATO
DO COMERCIO
VAREJISTA
DE
GRAMADO, CNPJ 90.934.845/0001-47,
convencionam 0 que segue:
1. Categoria abrangida: empregados no comercio varejista dos municipios de Born
Jesus, Cambani do Sul, Canela, Gramado, Nova Petr6polis, Sao Francisco de Paula.

1- REAJUSTE SALARIAL:
Em lOde maryo de 2005, os sahirios dos empregados que tenham sido admitidos ate
01.03.2004, serao majorados no percentual de 5,91% (cinco virgula noventa e U111por
cento), a incidir sobre 0 sahirio devido em razao da ultima Convenyao Coletiva
assinada.
Paragrafo Ullico: Os sahirios dos empregados admitidos ap6s 01.03.2004,
reajustados proporcionalmente, confon11e tabela em anexo.
Mes admissao
Marco12004
AbriV2004
Maio/2004
Junho/2004
Julho/2004
Agosto/2004
Setembro/2004
Outubro12004
Novembro/2004
Dezembro12004
Janeiro12005
Fevereiro12005

serao

Rea.iuste
5,91%
5,31%
4,88%
4,46%
3,94%
3,19%
2,68%
2,50%
2,33%
1,88%
1,01%
0,44%

2. DAS COMPENSACOES:
Poderao ser compensados nos reajustes previstos na presente convenyao os aumentos
salariais, espontaneos ou coercitivos, concedidos durante 0 periodo revisando, exceto os
provenientes de termino de aprendizagem; implemento de idade; promoyao por
antiguidade ou merecimento; transferencia de cargo, funyao, estabelecimento ou d
localidade; e equiparayao salarial determinada por sentenya transitada emjulgado.

,3
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3. DOS SALARIOS NORMATIVOS:
E assegurado aos integrantes da categoria profissional, a contar de 01 de mantO de 2005,
os seguintes sahirios nonnativos mensais:

a) Empregados em geml ~ R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais}
b) Empregados
que trabalhem como "office-boy"ou encarregado
de
servico de limpeza ~ R$ 361,00 (trezentos e sessenta e urn.reais}
c) Empregados em contrato de experiencia ~ R$ 395,00 (trezentos e
noventa e cinco reais)
- nos municipios de Born Jesus, Carnbara do SuI.:
a)Empregados em geral ~ R$ 400,00 (quatrocentos reais)~
b) Empregados
que trabalhem como "office-boy" ou encarregado
de
servico de limpeza ~ R$ 361,00 (trezentos e sessenta e urn.reais).
c) Empregados em contrato de experiencia ~ R$ 371,00 (trezentos e
setenta e urn reais)
4. QUINQUENIO:
Aos integrantes da categoria profissional sera concedido urn adicional de 3% (tres por
cento) a cada 5 (cinco) anos de serviyo na me sma empresa, percentual este que incidira,
mensalmente, sobre 0 salario efetivamente pelo empregado, independentemente da
forma de rernunarayao.
5. RORAS EXTRAS - ADICIONAL
As horas extras excedentes as duas primeiras serao remuneradas com unl acrescimo de
100% (cern por cento).
6. MORAS EXTRAS - COMISSIONADO:
o calculo da hora extra do empregado comissionista tomara por base 0 valor das
comiss5es auferidas no mes, dividido pelo nUmero de horas trabalhadas, acrescentandose ao valor hora 0 adicional para horas extras previsto neste ac.ordo.
7. RORAS EXTR4.S - BALANCOS E INVENTARIOS:
Quando a empresa realizar balanyos e inventarios fora do horario normal de trabalho, as
horas correspondentes deverao ser pagas com 0 adicional previsto neste acordo.
§ primeiro - Para a realizayao de balanyos e inventarios fora do horario normal de
trabalho, as empresas deverao comunicar aos seus empregados e ao sindicato
profissional com antecedencia minima de cinco dias. Devera, tambem, a empresa
encaminhar ao sindicato profissional, no mesmo prazo, a relayao dos empregados que
irao trabalhar.
§ segundo - As empresas fomecerao, de forma obrigat6ria e sem custos, lanche aos
empregados convocados para realizar balanyos ou inventarios.

§ terceiro -

A realizayao de balal1yos ou il1ventarios l1ao podera ultrapassar
22:00hs.(vil1te e duas horas).

r
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.JJ§ quarto - as balan<;os e inventarios nao poderao ser realizados nos domingos e
feriados, salvo acordo ou conven<;ao coletiva.
8. CAIXA - CONFERENCIA:
A conferencia de caixa sera efetuada a vista do empregado por ela responscivel, sob
pena de resultar inimputcivel a este qualquer irregularidade ou diferen<;<l:
9. CAIXA - HORARIO DA CONFERENCIA:
As horas despendidas na conferencia de caixa, quando realizadas apos a jomada normal
de trabalho, serao pagas como extraordinarias, com a aplica9ao do percentual
estabelecido neste acordo.
10. CAIXA - ADICIONAL:
as empregados que exer<;am a fun<;ao de caixa ou que trabalhem com numerario, de
forma nao eventual, terao direito de receber, mensalmente, urn adicional a titulo de
quebra de caixa em valor equivalente a 10%( dez por cento) do salario profissional,
ficando ajustado que ditos val ores nao farao parte integrante do salario do empregado
para qualquer efeito legal.
11. CAIXA - CHEQlJES SEM COBERTlJRA:
As empresas ficam impedidas de descontar do salario de seus empregados que exer<;am
funyao de caixa ou equivalente, val ores relativos a cheques sem cobertura ou
fraudulentamente emitidos, assim como de cartoes de credito, sempre que 0 empregado
houver cumprido as formalidades exigidas pelo empregador para a aceita<;ao de tais
documentos.
12. COMISSIONADOS - BASE DE CALCULO:
As parcelas rescis6rias, as ferias, 0 decimo terceiro salario, 0 salario matemidade e
qualquer outra parcel a que tenha por base a remlmera<;ao mensal, serao calculados
tomando-se por base a remunera<;ao media percebida (comissoes + repouso semanal
remunerados/feriados) nos 12 meses anteriores
concessao ou pagamento do direito
somando-se, quando houver, 0 salcirio fixo.

a

13. COMISSIONADOS - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO:
o repouso semanal remunerado do empregado comissionado sent calculado com base
no total das comissoes auferidas no mes dividido pelos dias efetivamente trabalhados e
multiplicado pelos domingos e feriados a que fizer jus.
14. COMISSIONADOS - ANOTACAO DA FORMA DE PAGAMENTO:
As empresas que remunerem seus empregados a base de comissoes ou de salario fixo
mais comissoes ficam obrigadas a anotarem, na CTPS ou em contrato individual, 0
percentual ajustado para pagamento das comissoes, sendo vedada a estipula9ao de
percentual menor em qualquer mes do ano.
15. COMISSIONADOS - DESCONTO OU ESTORNO DE COMISSOES:
a empregador podera estomar a comissao que houver pagado:
A. na hipotese de venda com devolu<;ao de mercadoria, ate trinta(30) dias da
venda;

B. no caso de 0 vendedor efetuar a venda de produto inexistente no estoque do
estabelecimento.

16. FUNCAO - ANOTACAO:

As empresas anotadio na Carteira de Trabalho de seus empregados a funyao por eles,
efetivamente, exercida no estabelecimento.
17. GESTANTE-ESTABILIDADE:

A

empregada gestante sera assegurada estabilidade no emprego desde a concepyao ate
90 (noventa) dias apos 0 retorno do beneficia previdenciario.
18. GESTANTE- ABONO DE PONTO:

Os empresas abonarao as faltas das empregadas gestantes mediante a simples
apresentayao da apresentayao da carteira de gestante devidamente anotada ou de
atestado medico.
19. ESTUDANTE - PRORROGACAO DA JORNADA:

o empregado estudante podeni nao aceitar a prorrogayao de seu honirio de trabalho, se
tal vier a prejudicar-lhe a frequencia as aulas e/ou exames escolares.
20. ESTUDANTE - ABONO EMPREGADO:

as empregados estudantes, matriculados em escolas oficiais ou reconhecidas, em dias
de realizayao de provas finais de cada semestre ou quando da prestayao de exames
vestibulares, serao dispensados de seus pontos durante meio tumo, desde que
comunique a empresa 48 (quarenta e oito) horas antes e comprovem a realizayao da
prova ate 48 (quarenta e oito) horas apos.
21. AVISO PREVIO - OBTENCAO DE NOVO EMPREGO - 0 empregado que, em

cumprimento de aviso previo dado pelo empregador, comprovar a obtenyao de novo
emprego, podera desligar-se da empresa de imediato percebendo, alem das demais
parcelas rescisorias, os dias ja trabalhados no curso do aviso previo.
22. AVISO PREVIO - DISPENSA DO CUMPRIMENTO:

.

Os empregadores que exigirem de seus empregados 0 cumprimento de aviso previo sem
comparecimento ao trabalho deverao anotar tal determinayao no proprio aviso.
23. AVISO PREVIO - ALTERACAO DE CONDICOES DE TRABALHO:

Ficam proibidas as alterayoes nas condiyoes 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 confianya, sob pena de rescisao imediata do
contrato de trabalho, respondendo 0 empregador pelo pagamento do restante do aviso
previo.

y
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24. AVISO PREVIO - REDUCAO DA JORNADA:
o empregado, durante 0 aviso previo, podeni escolher a redm;ao de 02 (duas) horas, no
inicio ou no fim da jomada de trabalho, caso nao seja dispensado do cumprimento do
mesmo ou nao tenha optado pela redm;ao, de forma acumulada, no final do periodo.
25. SALARIO - EMPREGADO NOVO/SUBSTITUTO:
Admitido empregado para funyao de outro dispensado sem justa causa, sera garantido
aquele salario igual ao do empregado de menor salario na funyao, sem considerar
vantagens pessoais.
26. SALARIO - PRAZO PARA PAGAMENTO:
Os salarios, as horas extras e as comissoes deverao ser pagos em uma (mica
oportunidade ate 0 5° (quinto) dia utll do mes subsequente ao vencido.
27. SALARIOS - PAGAMENTO EM SEXTAS FEIRAS:
o pagamento dos salarios devera ocorrer em moeda corrente sempre que for realizado
em sextas-feiras ou vespera de feriado, salvo se a empresa adotar sistema de deposito
em conta bancaria.
28. SALARIOS - DESCONTOS:
Serao considerados vaIidos os descontos salariais, desde que previa e expressamente
autorizados pelo empregado, efetuados pelo empregador a titulo de mensalidade de
associayao de empregados; fundayoes; cooperativa; clubes; previdencia privada;
transporte; despesas realizadas em lanchonete da empresa ou local com identica fun9ao
se houver; segura de vida em grupo; farmacia; compras no proprio estabelecimento,
inclusive de ferramentas e utensilios de trabalho nao devolvidos; convenios com
medicos, dentistas, clinicas, oticas, funerarias, hospitais, casas de saude e laborat6rios;
convenios com lojas; convenio para fomecimento de alimentayao, seja atraves de
supermercado ou por intermediayao de SEse ou SESI; e outros referentes a beneficios
que forem, comprovadamente, utilizados pelo empregado em seu proveito.
§ unico - Fica ressalvado 0 direito de cancelar, a qualquer tempo e por escrito, a
autorizayao para que se proceda aos descontos salariais acimaespecificados, respeitadas
as obrigavoes ja anteriormente assumidas pel0 empregado.

29. DEClMO TERCElRO SALARlO - ADlANTAMENTO:
As empresas pagarao aos empregados que solicitem ate 10 (dez) dias apos 0
recebimento do aviso de ferias, a titulo de adiantamento, 50% (cincoenta por cento) do
decimo terceiro salario, salvo em caso de ferias coletivas.
30. CONTR4TO DE EXPERIENCIA - PRAZO MiNIMO
Os contratos de experiencia nao poderao ser celebrados por prazo inferior a 15 (quinze)
dias devendo, as empresas, fomecerem copia dos mesmos no ato da admissao.
f

31. ATRASO AO SERVICO - DESCONTO RSR/F:
Fica proibido 0 desconto do repouso remwlerado e dos feriados correspondentes,
quando 0 empregado, apresentando-se atrasado, for admitido ao servic;o.
32. CURSOS E REUNIOES:
aS cursos e reWlioes promovidos pel a empresa, quando de comparecimento obrigat6rio,
serao realizados durante a jomada normal de trabalho ou as horas correspondentes serao
pagas como extras.

33. ATESTADOS DE DOENCAS - As empresas aceitarao, para justificar faltas aos
servic;o, atestados de doenc;as emitidos por medicos particulares desde que conveniados
como SUS.

34. LOCAL DE TRABALHO - REFEITORIO:
As empresas que nao dispensarem seus empregados para
apropriado e em condiyoes de higiene para tal fim.

0

lfulche deverao manter local

35. GUlAS DE PAGAMENTO CONTRmUICAO SINDICALIDISSIDIAL:
As empresas encaminharao a entidade profissional e patronal, no prazo maximo de
30(trinta) dias apos 0 respective recolhimento, copia das guias de Contribuic;ao Sindical
e do Desconto Assistencial devidamente acompanhada da relayao nominal dos
empregados.

36. AUXILIO CRECHE:
As empresas que nao mantiverem creches junto ao estabelecimento ou nao mantiverem
convenios com creches especializadas pagarao as suas empregadas, que tenham filhos
com idade inferior a seis anos, urn auxilio mensal em valor equivalente a 0,10 (urn
decimo) do salario normativo da categoria, independente de qualquer comprovac;ao de
despesas.
Panlgrafo unico: as funcionarios do sexo masculino que detiverem a guarda dos f11hos
que se enquadram nas condic;oes previstas no caput do presente, tambem farao jus ao
auxilio mensal at previsto.

37. LIVRO OU CARTAo PONTO:
As empresas, em razao da implantac;ao do banco de horas, deverao obribatoriamente
adotar e manter livro ou cartao ponto, com obrigatoriedade de todos os se.;rs·empregado
registrarem os horarios de ingresso e saida.

38. BANCO DE HORAS:
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 9061/98), visando a compensac;ao do excesso ou
reduc;ao de horas diarias de trabalho, respeitado 0 seguinte:
a. 0 empregador podera aumentar ou reduzir a jornada diaria legal de trabalho
visando a compensac;ao com 0 aumento ou a reduc;ao posterior de trabalho. 0
aumento da jornada diaria nao podera exceder a duas horas.
b. 0 acertamento da compensac;ao das horas, assim como, 0 pagamento das
eventuais horas extras sera efetuado dentro do proprio meso
c. 0 numero maximo de horas a serem compensadas e de 40 horas por meso
d. As horas excedentes ao limite previsto na letra "c" deverao ser pagas como
extras e acrescidas do respectivo adicional.
e. A compensac;ao dar-se-a sempre entre segunda-feira a sabado.
f. As horas reduzidas e que porventura nao tenham sido compensadas nao poderao
ser objeto de desconto no acerto mensal e nem serem objeto de compensac;ao
nos meses subseqiientes.
g. As empresas que adotarem 0 banco de horas ficam obrigadas a introduzirem e
utilizarem controle de jornada (que podera ser manual) e a entregarem aos
empregados comprovante das compensac;oes realizadas.

39. FORNECIMENTO
DE DOCUMENTOS E UTILIDADES:
As empresas ficam obrigadas a fomecer aos seus empregados:
a. Recibo de entrega de qualquer documento, inclusive, atestado de doenc;a;
b. Copia do recibo do pagamento mensal onde constem, discriminadamente: todas
as verbas pagas, 0 numero de horas normais e extraordimirias trabalhadas; 0
numero de dias normais e de repousos semanais e/ou feriados; 0 total das
comissoes auferidas no mes e 0 valor atinente ao repouso semanal remunerado;
o total da vendas que serviram de base de calculo das comissoes; 0 percentual
das comissoes; .os descontos procedidos e 0 valor a ser depositado na conta
vinculada do FGTS;
C. Uniformes, incluindo calc;ados quando for 0 caso, em numero nao inferior a 2
(dois) por ano e por modelo exigido, sem qualquer onus para os empregados;
d. Quando exigido que seus empregados (as) trabalhem maquilados, 0 material
adequado a tez do empregado (a), sem qualquer custo ou participac;ao;
e. Documento em que especifique a justa causa invocada para a rescisao
contratual, sob pena de considerar-se a demissao como sem justa causa.
f. Ate quillZe (15) dias apos 0 pagamento das verbas rescisorias, a relac;ao de
salarios de contribuic;ao para previdencia social, inclusive, com a data de
pagamento da contribuic;ao.
g. Anualmente, informe anual de rendimentos.

40. 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 3214/78.

9
.41. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO:
As empresas que, de acordo com 0 disposto no quadro I da NR-4, estejam enquadradas
no grau de risco 1 e 2 e aquelas enquadradas no grau de risco 3 ou 4 e tenham,
respectivamente, ate 50 (cinquenta) ou 20 (vinte) empregados, ficam desobrigadas de
indicar Medico coordenador do PCMSO.
As empresas que esmo enquadradas no grau de risco 1 ou 2 do Quadro I da NR 4
poderao apresentar, no ato da homologavao da rescisao contratual, exame medico
demissional de seus empregados com de ate 270(duzentos e setenta) dias.
As empresas que esmo enquadradas no grau de risco 3 ou 4 do Quadro 1da NR 4
poderao apresentar, no ato da homologavao da rescisao contratual, 0 exame medico
demissional de seus empregados com data de ate 180 dias.

42. DESCONTO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS:
Atendendo ao deliberado pel a assembleia da categoria profissional, as empresas ficam
obrigadas a descontar de todos os seus empregados, sindicalizados ou nao, beneficiados
ou nao com as chl.usulas do presente acordo, qualquer que seja a forma de remuneravao,
valor equivalente:
6,67% do sahirio normativo da categoria no mes de abriV2005;
6,67% do sahirio normativo da categoria no mes de maio/2005;
6,67% do sahirio normativo da categoria no mes de julho/2005;
6,67% do salario normativo da categoria no mes de outubro/2005.
§ primeiro - 0 empregador e responsavel pelo desconto em folha de pagamento da

contribuivao assistencial prevista nesta cIausula e aprovada pela categoria comerciaria e
pelo seu repasse a tesouraria do sindicato protissional ate 10 dias ap6s a etetivavao do
desconto.
§ segundo - Esgotado 0 prazo previsto no § primeiro desta cIausula, sera 0
recolhimento acrescidode multa de 20% (vinte por cento) nos primeiro trinta dias e
mats urn adicional de 5%( cinco por cento) a cada mes subsequente de atraso, juros
capitalizados de 1% (urn por cento) ao mes e atualizavao monetaria com base no IGPM.

43. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL:
As empresas representadas pelo Sindicato do Comercio Varejista de Gramado ficam
obrigadas a recolher aos cofres da enttdade, mediante guias pr6prias e nos
estabelecimentos bancarios indicados, a importancia equivalente a 02 (dois) dias de
salario de todos os seus empregados, beneficiados ou nao com as cIausulas do presente
acordo, ja reajustado e vigente it epoca do pagamento.
Nenhuma empresa, possuindo ou nao empregados, podera contribuir a este titulo com
importancia inferior a R$ 50,00(cinqiienta reais), valor este que sofrera a incidencia de
corre<;:aomoneta-ria apos 0 prazo de vencimento.
o recolhimento devera ser efetuado ate 0 dia 15 de junho de 2005, sob pena das
comina~oes previstas no Art. 600 da CLT.

44. RESCISOES - DOCUMENTOS PARA A HOMOLOGACAo:

A homologa9ao da rescisao do contrato de trabalho, junto ao Sindicato profissional,
legalmente prevista, sera marcada com antecedencia minima de tres ( 03 ) dias e as
empresas ficam obrigadas a apresentarem, tambem com a mesma antecedencia, os
seguintes documentos:
1.
Documentos de rescisao em cinco (05) vias;
2.
Aviso previo em tres (03) vias;
3.
Atestado demissional em tres (03) vias;
4.
Carteira de Trabalho atualizada;
5.
Formulario do Seguro Desemprego;
6.
Livro de registro de Empregados ou t1chade registro;
7.
Comprovante de Recolhimentos das Contribui90es Sindical, Assistencial e
Confederativa, dos ultimos tres (03) anos;
8.
Comprovante de Deposito do FGTS, ou extrato da conta vinculada;
9.
mtimos doze (12) l'ecibos mensais de salal'ios;

45. MULTA POR OBRIGACAO DE FAZER:
As empresas que descumpl'il'em qualquer clausula que contenha obl'igac;aode fazel',
exceto aquelas que contenham multa especifica, sofrerao multa no valor de 10%(dez)
por cento do salario minimo profissional, em favor do empl'egado prejudicado, paga
atraves do Sindicato suscitante.

46. VIGEN CIA:

A presente convem;ao tera vigencia de 12 (doze) meses, a partir de 01 de mawo de
2005, devendo as diferenc;asdele advindas serem pagas ate 0 dia 10106/2005.

Jt~
Sind. Empreg. Comercio de Canela
Dalva Wasem
Presidente
CIC-17rfO-15
Valdir ~. Jobim
OAB.R -44.282
CIC-104.002.900-06

o Catani
S-19.078
.088.870-53

