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dos Empregados noComercio
de Canela. registradb no MTE sob 0 nO
MTPS 213202/59, inscrito no CNPJ sob 0 n° 90.934.431/0001-18, conjuntamente com
o Sindicato do Comercio Varejistade
Produtos Farmaceuticos do Estado do RGS,
registrado no MTE" sob 0 nODNT
2439111941, inscrito noCNPJ
sob 0 nO
92.963.875/0001-07, 0 Sindicato dosEstabelecimentos
de Servicos Funerarios do
Estado do RGS, registracjo no MTE sobo>noMTB 561.568/1992, inscrito no CNPJ sob
o nO 89.948.905/0001-00;0
Sindicato do Comercio Varejista de Material Optico.
Fotogratico. Cinematogratico
do Estado do RGSiregistrado no MTE sob 0 nO MTB
24400.005861/1984,
inscritono
CNPJ sob oho03.042.025/0001~46
e 0 Sindicato
Intermunicipal do Comercio Varejista de Generos Alimenticios do Estado do RGS,
registrado no MTE sob 0 n° MTB 46000.006976/99, inscrito no. CNPJ sob 0 nO
90.818.667/0001-99,emcumprimento
ao disposto na Instrug80 Normativa SRT/MTE
nO01, de 24 de margo de 2004, solicitam 0 deposito, registro eposterior arquivamento
da presente Conveng80 Coletiva de Trabalho, firmada
pelos representantes
autorizados pelas respectivas assembleias, realizadas em 13 de fevereiro de 2008 na
rua Batista Luzardo n° 291, Canela-RS (sindicato dos empregados no comercio de
Canela); e em 13 de julhode 2007, na Rua dos Andradas, nO 1273, conj. 104, em
Porto Alegre-RS (SINPRQFAR); em 18 de abril de 2008, na Rua dosAndradas,
1234/223 andar, em Porto Alegre (Sind. das Funerarias); em 24 de abril de 2007, na
Av. Borges de Medeiros nO658, conj. 301, em Porto Alegre (sind. Material Optico), e
em assembleia realizada em 03 de setembro de 2007, na rua Voluntarios da Patria nO
513, conj. 601, em Porto Alegre (Sind. Intermunicipal do Comercio Varejista de
Generos), respectivamente.
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Para tanto, apresentam uma via original do instrumento a ser
depositado, registrado e arquivado, nos termos do inciso II, do art. 40 da Instru<;ao
Normativa SRT/MTE nO01, de 24 de mar<;o de 2004.
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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 n° 90.934.431/0001-18,
neste ate representado pelo Sr. Clerio Sander - CPF 602.693.910.53.

Sindicatos Patronais: Sindicato do Comercio Varejista de Produtos Farmaceuticos do
Estado do RGS, registrado no MTE sob 0 nODNT 24391/1941, inscrito no CNPJ sob 0
nO 92.963.875/0001-07, 0 Sindicato dos Estabelecimentosde
servi90sFunerariosdo
Estado do RGS, registrado no MTE sob 0 nOMTB 561.568/1992, inscrito no CNPJ sob
o nO 89.948.905/0001-00,
0 Sindicato do Gbmercio \jarejista de Material Optico,
Fotografico, Cinematografico do Estado do RGS, registrado no MTE sob 0 nO MTB
24400.005861/1984,
inscrito no CNPJ sob 0 nO 03.042.025/0001-46
e 0 Sindicato
Intermunicipal do Comercio Varejista de Generos Alimenticios· do Estado do RGS,
registrado no MTE sob 0 nO MTB 46000.006976/99, inscrito no CNPJ sob 0 nO
90.818.667/0001-99,
neste ate re~resentados pelo Sr. Antonio Job Barreto - CPF
412.948.740-04.

Categoria abrangidCl:empregados
no comercio varejista de produtos farmaceuticos;
comercio varejista ..degeherosalimenticiqs;comerCib
varejistade
material· 6ptico,
fotografico e cinematogratico; servi90s fUnerarios de Ganela, Gramado, Nova Petr6polis,
Cambara do Sui, BbrrrJes(JseS§6FranciscodePaula.

CLAuSULA 1a - REAJUSTE SALARIAL

Em 10 de marc;o de 2008, os salarios dos empregados representados pela entidade profissional acordante serao majorados no percentual de
5,5()% (cinco inteirose cinqOenta centesimos por cento),a incidir sobre 0 salario
percebido em marc;o/07.
CLAuSULA 2a

-

REAJUSTE SALARIAL PROPORCIONAL

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
func;ao, admitido ate 12 (doze) meses antes da data-base.

Acesse nosso site: www.silldicomcallcla.com.b
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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 servic;o, com adic;ao ao salario
de admissao, conforme tabela abaixo:

Admissao

Reajuste

MAR/07

5,50%

ABRl07

5,04%

MAI/07

4,58%

JUN/07

4,12%

JUU07

3,66%

AGO/07

3,20%

SET/07

2,74%

OUT/07

2,28%

PARAGRAFO SEGUNDO ..
Serao concedidos ainda, reajustes sobre os salarios entao vigentes, da
ordem de 1,5% (um inteiro e cinquenta centesimos por cento) no mes de junho de 2008;
1,5% (um inteiro e cinquenta centesimos por cento) no mes de outubro de 2008.

Os reajustes constantes no paragrafo segundo acima nao incidirao sobre
os salarios normativos da categoria, nao fazendo jus aos mesmos, os empregados cujo
salario e equivalente ao salario normativo.

o

reajuste do mes de outubro de 2008
e concedido a titulo de
antecipac;ao, sendo compensado do reajuste a ser fixado no dissidio com data base em
10 de junho de 2009.

Poderao ser compensados nos reajustes previstos na presente convenc;ao
os aumentos salariais, espontaneos ou coercitivos, cbncedidos durante 0 perfodo
revisando, exceto os provenientes de termino de aprendizagem; implemento de idade;
promoc;ao por antiguidade
ou merecimento; transferencia
de cargo, func;ao,
estabelecimento ou de localidade; e equiparac;ao salarial determinada por sentenc;a
transitada em julgado.

a)Er11pregadoser11geral~ .R$ 480,00 (quatrocentoseoitenta
..
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reais);
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B.) Encarregado de servico delir11pezae!'office-boy"~

R$ 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais).

C) Empregado
(quatrocentos e quinze reais).

empacotador e entregador de penfletos ~. R$ 415,00
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S.) Encarregado de servico de Iimpeza
(quatrocentos e setenta e sete reais).

C) Empregado
(quatrocentos e vinte reais).

e "office-boy"~

R$ 477,00

empacotador e entregador de penfletos ~ R$ 420,00

II.) Ficam instituidos, a partir de'1°de
salarios minimos profissionais:

A.) Empregados

em geral~

agosto de 2008,

R$ 510,40 (quinhentos

os seguintes

e dez reais e

quarenta centavos);

S.) Encarregado de servico de limpeza
(quatrocentos e oitentae cinco reais).

'.:'<' .,:"

C) Empregadoernpacotador
(quatrocentos e trinta reais):

.

e "office"'boy"~

R$ 485,00

depenfletos~

R$ 430,00

..;,

eentregador

Fica estabelecido que por ocasiao do reajuste do salario minima nacional,
o salarionormativodoempregado
empacotador sera acrescido de cinco reais ao valor
fixado pelo Governofederal.

PARAGRAFO SEGUNDO

Fica estabelecido que os salarios normativos fixados para agosto
de 2008, serao base de calculo quando da data-base junho de 2009.
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Aos integrantes da categoria profissional sera concedido um adicional de
3% (tres por cento) a cad a 5 (cinco) anos de servi<;o na mesma empresa, percentual este
que incidira, mensalmente, sobre 0 salario efetivamente percebido pelo empregado,
independentemente da forma de remunera<;ao.

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

o

calculo da horaextra doempn:~gado comissi()f1ista tomara por base 0
valor das comissoes auferida$rlo
mes,dividido
pelo numero dehoras trabalhadas,
acrescentando-se ao valor hora oadicional parahorasextras previsto neste acordo.

CLAuSULA 83 - BALANCOS EINVENTARIOS

e

Quando a empresa realizar balan<;os inventarios fora do horario normal
de trabalho, as horas correspondentes deveraoser pagas como adicional previsto neste
acordo.

Para a realiza<;ao. de balan<;os e inventarios foradohorario
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 comunica<;ao, acompanhada da rela<;ao nominal dos
empregados, ao sindicato suscitante.
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As empresas se obrigam a fornecer lanche aos empregados convocados
para realizar balanyos ou inventarios fora do horario normal de trabalho.

A realizayao de balanyos ou inventarios
22:00hs. (vinte e duas horas).

nao podera ultrapassar as

as balanyos e inventarios nao poderaoserrealizados
feriados, salvo acordo ou convenyao coleti'la.

CLAuSULA 93

responsavel,
diferenya.

-

CONFERENCIADE

nos domingos e

CAIXA

A conferencia deCaixa seraefetuadaa
vista doempregado
por ela
sob pena de resultar inimputavel a este qualquer irregularidade ou

CLAuSULA 103 -CONFERENCIADECAIXA

-HORARIO

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

.

....

. ,.

.

CLAuSULA 113 - QUEBRA DE CAIXA
Os empregadosque
exeryam a funyao de· caixa, exclusi'lamente,
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 farao parte integrante do
salario do empregado para qualquer efeito legal.

As empresas representadas pelo Sindicato Intermunicipal do Comercio
Varejista de G€meros Alimenticios do Estado do RGS fica facultado 0 nao pagamento do
adicional de quebra-de-caixa previsto nesta c1ilUsula se estas nao procederem no
desconto de eventuais diferen<;as verificadas por ocasiao da conferencia do caixa.

CLAuSULA 123

-

CHEQUES SEM COBERTURA

As empresas nao descontarao do salario de seus empregados que
exer<;am fun<;ao de caixa ou equivalente, valores relativos acheque'Ssem coqertura ou
fraudulentamenteemitidos,
desde que tenhamsido. cumpridasas formalicladesexigidas
pelo empregador para a sua aceita<;ao.

o

pagamentodosrepousos
.r~munerados e feriados, devidos aos
empregados comissionistas, tOnlata par baseotofaldas
comiss6esauferidas
no mes,
dividido pelos dias efetivamente trabalhados e multiplicados pelos domingos e feriados
a que fizer jus.

CLAuSULA 143

-

ANOTACAO

DAS COMISSOES

Asempresas
anotarao na CTPS de seus empregados ou no
correspondente instrumento contratual, 0 percentual ajustado para 0 pagamento das
comiss6es.

CL~USYLA

153

-

ANOTACAO DA FUNCAO

As empresas anotarao na Carteira de Trabalho de seus empregados a
fUrl980 etetivamente exercida por elesno estabelecimento.

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

Acesse nosso site: www.silldicomcanela.com.br
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Na hipotese de dispensa sem justa causa, a empregada devera
apresentar
empresa atestado medico comprobatorio de gravidez anterior ao aviso
previo, dentro de 30 (trinta) diasapos a data do termino do aviso previo, sob pena de
decad€mcia do direito previsto.

a

o

empregado estudante podera nao aceitar a prorrogac;ao de seu horario
de trabalho, se tal vier a prejudicar-Ihea frequencia as aulas e/ou exames escolares.

Os empregados estudantes, matriculados emescolas
oficiais ou
reconhecidas, em~iasde
realizac;aode provas finaisde cada semestre ou quando da
prestac;ao de examesyestibulares,
seraodispensados
de seus pontos durante meio
turno, desde que c<:>mUhiquem empresa 48 (quarenta e oito) horasantes e comprovem
a realizac;ao da provaate 48 (quarenta e oito) horas apos:

a

A empresa abonara a falta da empregadagestante, no limite maximo de
01 (uma) mensal, no caso de consulta medica, mediante comprovac;ao, declarac;ao
medica ou apresentac;ao da carteira de gestante devidamente anotada.

CLAuSULA 203

-

ABONO PARA SAQUE DO PIS

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

Acesse nosso site: www.sindicomcanela.com.br
Base territorial:

Callela, Gramado,

Nova Petr6polis,
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do Sui

o empregado que, em cumprimento de aviso previa dado pelo
empregador, provar a obtenc;ao de novo emprego, tera direito de se desligar da empresa
de imediato, percebendo os dias ja trabalhados no curso do aviso previo, sem prejufzo
das parcelas rescisorias.
CLAuSULA 22a

-

DISPENSA DOCUMPRIMENTO

DO AVISO PREVIO

Os empregadores que exigirem de seus empregados
aviso previa sem comparecimento ao trabalho, deverao faze-Iopor
aviso.

cumprimento de
escrit9 no proprio

0

Ficam proibidas as alterac;6es nas condic;6es 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 confianc;a, sob pena de rescisao
imediata do contrato de trabalho, respondendo·" oempregador
pelo pagamento do
restante do aviso previo.

o

empregado,durante
0 aviso previo, podera escolhera
redu<;ao de 02
(duas) horas, no infcio ou nofim da jomada de trabalho, caso nao seja dispensado do
cumprimento do mesmo.

CLAuSULA 2Sa

-

JUSTA CAUSA

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

As empresas entregarao ao empregado demitido, quando requerido, a
relac;ao de seus salarios durante 0 perfodo trabalho ou incorporado, na Relac;ao de
Salarios de Contribuic;ao (RSC), de acordo com formulario oficial, no prazo de 15 (quinze)
dias apos

0

vencimento do aviso previo.

@"
r<

-<

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

CLAuSULA 283

-

0

Informe Anual de

SALARIO DO SUCESSOR

Admitido empregado para fun<;ao de outrodispensado sem justa causa,
sera garantido aquele salario igual ao do empregado de menor salario na fun<;ao, sem
considerar vantagens pessoais.

Os salarios, ashoras extras e as comissoes deVerao ser pagos em uma
unica oportunidade, ate 0 5° (quinto) dia uti! do mes subsequente ao vencido.

Os.empregadores .'.efetuarao opagamento
dossalarios
em moeda
corrente, sempre qUe 0rl18SmO se realizaremsextas~feiras ou vespera de feriado, salvo
se a empresa adotarsistema de dep6sitoemconta bancaria.

As empresas fornecerao aos seus empregados no ate do pagamento dos
salarios, discriminativo dos pagamentos e descontos efetuados atraves de c6pia de
recibos ou envelopes de pagamento onde conste:

b) 0 montante das vendas e/ou cobran<;as sobre as quais incidam as
comissoes e os percentuais destas.

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

de

o

pagamento do adicional de insalubridade devido aos integrantes da
categoria profissional suscitante sera calculado combasenqsalariomfnimoncwionaL

CLAuSULA 34a

-

ADIANTAMENTO

DO 13°SALARIO

As empresas pagarao 50% {cinquenta por cento) do 13° salario aos
empregados que 0 requeiram ate 10 (dez) dias ap6s 0 recebimento do aviso de ferias,
salvo em caso de ferias coletivas.

Oscontratos de experiencia nao poderaoser celebrados por prazo inferior
a 15 (quinze) dias, devendo asempresasfornecerem
c6pia dos mesmos no ate da
admissao.

CLAuSULA 36a -UNIFORMES
As empresas que exigirem 0 usa de uniforme se obrigam a fornece-Ios a
seus empregados, sem qualquer onus, ao numero de 02 (dois) ao ano.

As empresas que possufrem mais de 05 (cinco) empregados serao
obrigadas a utilizar Iivro ou cartao ponto, com obrigatoriedade de 0 empregado registrar
sua presen9a ao trabalho.

Acesse nosso site: www.sindicomcanela.com.br , Email: sindicom!Wsindicomcanela.com.br
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Fica proibido 0 desconto do repouso remunerado e do feriado
correspondente, quando 0 empregado, apresentando-se atrasado, for admitido ao
servi90.

CLAuSULA 393

-

CURSOS E REUNIOES

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

As empresas aceitaraoatestados de doen9apara ajustificativa de falta ao
servi90, expedidos por medicos particulares desde que conveniados com 0 INSS.

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 nO 3214/78.

CLAuSULA 423

-

L.A.NCHES

As empresasque
nao dispensaremseusempregados
pelo periodo
necessario para fazer lanche, manterao local apropriado em condi90es de higiene para
tal.

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

a

CLAuSULA 443

-

GUlAS DE PAGAMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL

SINDICOM
"6~ndcCloto r.:!O~C::1.,"\Otega(:Jo!..O
no Ctome:rG:iC: d~~ Cbfl~l{t t: RI~.'J'';:::;
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a

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

As empresas que nao mantiverem creches junto ao estabelecimento ou
de forma conveniada pagarao aos seus empregados por filho menor de 06 (seis) anos,
auxilio mensal em valor equivalente a 0,10 (umdecimo)
do salario normativQ da
categoria, independente de qualquer comprova¢i3odedespesaS.

CLAuSULA 463

-

COMPENSACAO

HORARIA

A dural;ao normal do trabalho dos empregados integrantes da categoria
profissional convenente podera ser acrescidade horas suplell1entares, em numero nao
excedente de duas.

PARAGRAFO PRIMEIRO
Podera ser dispensado 0 acrescimo de salario, inclusive nas atividades
insalubres, independentemente da autorizal;ao a que se refere 0 art. 60 da CLT, se 0
excesso de horasem um di8 forcompensado pela correspondente diminuil;ao em outro
dia, de maneira que nao exceda,no periodo maximo de 60 (sessenta) dias, soma das
jornadas semanai§detrabalhoprevistas,
nem seja ultrapassadoolimite
maximo de dez
horas diarias e de(sesselitcihorasextras
no periodode>60(sessenta)qias.

a

PARA.GRAFOSEGUNDO
Na hip6tese de rescisao do contrato detrabalho sem que tenha havido a
compensal;ao integral da jornada extraordinaria, na forma do paragrafo anterior, fara 0
trabalhador jus ao pagamento das horas extras nao compensadas, calculadas sobre 0
valor da remuneral;ao na data da rescisao.
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Na hipotese de compensayao 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 associayao de empregados;fundayoes;
cooperativas; c1ubes;
previdencia privada; transporte; despesas realiz~dasem lanchonete da empresaou local
com identica funyao sehouver; seguro de vida em grupo; farmacia; compras no proprio
estabelecimento, inclusive de ferramentas·e
utensilios detrabalho
nao devolvidos;
convenios com medicos, dentistas, c1inicas,.otica!)i funerari9s,hospitais, casas de saude
e laboratorios; convenios com lojas;corivehiospcm3 forneCiment6de alimentayao, seja
atraves de supermercado ou por intermediayao de SESC ou SESI; e outros referentes a
beneficios que forem, comprov9di:lrnE:!nt§,utilizCldos pelo empregadb em seu proveito.

PARAGRAFO UNICO
Fica ressalvado 0 direito do empregado de cancelar, a qualquer tempo e
por escrito, a autorizayao para que se procedaaos
descontos salariais acima
especificados, respeitadas asobrigayoesjaahteriormente
assumidas pelo empregado.

Ficam desobrigadas de indicar medico coordenador do PCMSO as
empresas de grau de risco 1 e 2, segundo 0 Quadro I da NR 4, com ate 50 (cinqi..ienta)
en1ptegados.

As empresas com ate 20 (vinte) empregados, enquadradas no grau de
risco 3 ou 4, segundo 0 Quadro I da NR 4, ficam desobrigadas de indicar medico do
trabalho coordenador do PCMSO.

As empresas enquadradas no grau de risco 1 ou 2 do Quadro I da NR 4,
estarao obrigadas a realizar exame medico demissional ate a data da homologayao da
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rescisao contratual, desde que 0 ultimo exame medico ocupacional tenha sido 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 homologa<;ao da
rescisao contratual, desde que 0 ultimo exame medico ocupacional tenha sido realizado
ha mais de 180 (cento e oitenta) dias.

CLAuSULA 49a -INTERVALO

ENTRE as 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 50a

-

DIFERENCAS SALARIAIS

As diferen<;as salariais decorrentesdo presente acordo, serao satisfeitas
conjuntamente como pagamento da folha salarial do mes de setembrode 2008.

Atendendo aodeliberado pela assembleia da categoria profissional, as
empresas ficam obrigadas a descontar de todos os seus empregados, sindicalizados ou
nao, beneficiados· ou l1ao com as c!ausulas do presente acordo qualquer que seja a
forma de remunera<;ao, valor equivalente :
j
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PARAGRAFO PRIMEIRO
Fica estabelecido que 0 sindicato profissional devera informar ao
empregador e os empregados 0 valor da contribuic;ao fixada no "caput" desta c1ausula.

PARAGRAFO SEGUNDO

o desconto

a que se refere a presente c1ausula fica condicionado a nao
oposic;ao pelo empregado, manifestada por carta escrita de pr6prio punhoaosindicato
profissional, em ate 10 (dez) dias da informac;ao dosindicato.

PARAGRAFO TERCEIRO
Havendo recusa do sindicato em receber a carta de oposic;ao, 0
empregado podera remeter pelocorreio, com aviso de recebimento.
0 trabalhador
devera apresentar c6pia dacarta
deoposic;ao
com 0 recebirnento do sindicato
profissional ou com oaviso de recebimento do correiopara 0 empregador, para que este
se abstenha de efetuar ao desconto.

o

empregador descontara em folha de pagamento a contribuic;ao
assistencial prevista nesta c1ausula e aprovada pela categoria comerciaria, e efetuara 0
repasse a tesouraria do sindicato profissional ate 10 dias ap6S a efetivagao do desconto .

.Esgotado 0 prazo determinado pelo paragrafo quarto da presente
c1ausula,sera'o recplhimento acrescido de multa de 10% (deZ por cento) nosprimeiros
trinta dias e juros capitalizados de 1% (um por cento) ao mes e atualizagao monetaria
com base no INPC/IBGE.
CLAuSULA 52a

-

CONTRIBUiCAo

ASSISTENCIAL PATRONAL

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

'S;r:(:Hc~tQ
ComelG";O

nQ

~::'= Chf\e!do

t

'Cl(>~
~rg{)

AV. Osvaldo Aranha ,391 Sala 19-Centro-Canela, RS-Cep: 95680-000- Fone-Fax (54) 3282.11.65
Acesse nosso site: www.sindicomcanela.com.br , Email: sindicom@sindicomcanela.com.br
Base territorial: Canela, Gramado, Nova Petr6polis, Sao Fa de Paula, Bom Jesus e Cambara do Sui

As empresas representadas pelo Sindicato Intermunicipal do Comarcio
Varejista de Generos Alimenticios 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 (um e meio) dia de salario de todos os
empregados, beneficiados ou nao pela presente convenc;ao coletiva, ja reajustado e
vigente a epoca do pagamento, ate 0 dia

10.GUT.OS,

sob pena das cominac;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 eoitoreqis), valoresteque sofrera a
incid€mcia de correc;ao monetaria ap6s 0 prazo de vencimento.

II)

Sindicato do Comarcio Varejista Produtos Farmaceuticos

do Estado do

RGS

As~mprE3sas representadas peloSindicato do Comarcio Varejista de
Produtos Farmac~oti2os do Estado do Rio Grande do Sui ficamobrigadas a recolher
aos cofres da eritidade, medianteguias
pr6prias e nos estabelecimentos bancarios
indicados, importaDci~equivCllentea R$68,OO (~essenta e oito reaI~) por empresa que
possuir empregad.o....
s"eA8,oO
(quarenta e>oito reats) para empresa que nao tiver
empregados, inciusivepara cadafilial. Orecolhimento devera ser efetuado ate 0 dia
...

1O.GUT.OS,

III)

.

.
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sob pena das cominac;6es previstas no artig0600 da CLT.

Sindicato

do

Comarcio

Varejista

de

Material

OptiCO, Fotogratico

e

Cinematografico do Estado do RGS

As empresas representadas pelo Sindicato do Comarcio Varejista de
Material OptiCO, Fotogratico e Cinematografico 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

previstas no artigo 600 da CLT.

10.GUT.OS,

sob pena das cominac;6es

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 correr;ao monetaria ap6s expirado 0 prazo para pagamento ora estabelecido.

As empresas representadas pelo Sindicato dos Estabelecimentos de
Servi~os Funerarios do RGS ficam obrigadas a recolher, aoscofres da entidade,
mediante guias pr6priase em estabelecimentos bancarios indicados, importanciaequivalente a 02 (dois) dias de salario, ja reajustado e vigentea epoca do pagamento. 0
recolhimento devera ser efetuado ate

10.0UT.08,

sob penadas cominar;oes previstas

no artigo 600 da CLT. Nenhumaempresa,
possuindo ou nao empregados, podera
contribuir a este tftulo com importancia inferior a R$ 20,00 (vinte reais), valor este que
sofrera a incidencia de correr;ao monetaria ap6s expirado 0 prazo para pagamento ora
estabelecido.

CLAuSULA 533 -VIGENCIA
As condir;oesestabelecidas
na presente Convenr;ao Coletiva vigoram
pelo prazo de 15 (9uint:e) meses, apartirde01
de marr;o de 2007,nao integrando, de
forma definitiva,9 ,...~.
...
p.6§i·E?.«.·.pir
..•
~.d.0.·· .9.····· prazo de vig..e.ncia, os contratos
trabalho.
..
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Porto Alegre, 28 de agosto de 2008.
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