
cor{vENgao coLETrvA DE TRABALHO 2015l201s

SINOICATO DOS EMPREGADOS NO COIT4ERCIO DE VARGINHA E REGIAO, CNPI n. 25.656.687/0001-49, neste
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). CIBELE CRISTINA LEl,lOS DE OUVEIRA;

E

SINDICATO DO COMERCIO VAREIISTA DE VARGINHA, CNP.I n. 09.602.154/0001-28, neste ato representado(a)
por seu Presidente, sr(a). auREuANo zANoN aLvEs;

celebram a presente coNVENcao CoLETIVA DE TMSALHO, estipulando as condig6es de trabatho previstas nas
cl5usulas s€9uint€si

CLAUSULA PRI EIRA . VIGENCIA E DATA-BASE
As partes fixam a vigencia da presente Conven(Eo Coletiva de Trabalho no periodo de Olo de]aneiro de 2015

a 31 de dezembro de 2015 e a dala-base da categoria em 01o de janeiro.

cLAusuLA SEGUNDA - ABRAI{GENcIA
A pres€nte Convencao Coletiva de Trabalho abrangerii a(s) categoria(s) do com6rcio varejista, com abrangencia
territorial em Varginha/ilG.

Salirios, Reajustes e Pagamento
Piso Salarial

cLAUsULA TERcEtRA - SALARIo DA CATEGoRIA
as partes alustaram que o menor saliirio a s€r pago; categoria profissional e de inqresso, a parti. de 10 de
laneiro de 2015, serii de Rg 840,00 (oitocentos e quarenta rears).

CLAUSULA QUARTA - GARAITIA iIiI{IMA
Aos denominados comissionistas pu.os, isto 6i aos que percebem somente saliirio; base de comiss6es, ftca
concedida uma garantia-minima mensal no valor de Rg 878,00 (oitocentos e setenta e oito reais).

PARAGRAFo ONIco
Aos denominados comissionistas mistos, isto 6, aos que percebem parte fixa mais comiss6es, fica concedida
uma garantia-minima mensal no valor de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais),

Reajustes/Correqdes Salariais

CU{USULA QUIiTA - REAJUSTE SALARIAL
A Entidade Patronal concede; aategoria profissionat representada peto Sindicato dos Empregados no Comdrcao
de Varginha e Regieo, no dia 10 de janeiro de 2015 - data-base da categoria profissionat, reajuste satariat a
incidir sobre os saldrios vigentes no mes de apticaeao do indice de proporcionalidade abatxo:

MES DE ADMISSAO E DE INCIDε NCIA DO
REAluSTE INDICE FATOR DE MULTIPUCAEAO

Atё 」ane,「o/14 フ′00% 1′ 0フ 00

6′ 40% 1.0639
Mateo/14 5′ 809b 1,0580
Abr/14 5′ 219も 1′ 0520
Malo/14 4,619も 1′ 0461
]unho/14 4′ 03● ● 1′ 0402
]ulho/14 3′ 44'も 1.0344
A9o sto/14 2′ 869も 1′ 0285
Setemb「o/14 2′ 28% 1′ 0228
Outub「 o/14 1′ 71● ● 1′ 0170

1 13● ● 1′ 0113
Oez€mbro/14 0′ 57 1′ 0056
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PARAGRAfO PRIiIEIRO
Na aplicaEeo dos indices acima jd se acham automaticamente compensados os aumentos espont6neos e/ou
antecapa!6€s salariais concedidos no periodo de 1o d€ janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.

PARiGRATO SEGUI{DO
N5o poderSo se. deduzidos os aumentos decorrentes de t6rmino de aprendizagem, promoeSo, por merecimento
e antiguidad€, transfer€ncia de cargo, funeeo, estab€lecimento ou de localidade, bem assim de equiparado
salarial determinada por sentenga transitada em julgado.

PARiGRATO TERCEIRO
A presente ConveneSo Coletiva de Trabalho se aplica aos empregados no com6rcio varejista do municipio de
Varginha/I,lG.

cLAUsULA sExTA - SALARIo MIsTo - APLIcAcio
Os empregados que percebem sal6rio misto (parte fixa mais comiss6es) terSo a corre9So ajustada na cl6usula
REAIUSTE SATARIAL a ser aplicada somente sobre a parte fixa do saliirio.

Pagamento de Saliino - Formas e Prazos

cLAUsULA siTIMA - DIFERENqAs SALARIAIS
as eventuais difereneas salariais decorrentes da aplicae6o da presente ConveneSo Coletiva de Trabalho,
poderao ser paqas, sem acrescimos legais, da seguinte forma:

a) as eventuars difereneas salariais relatrvas ao saliirio do m6s de janeiro de 2015 poderAo ser pagas
juntamente com o saliirio do m6s abril de 2015;

b) as eventuais diferengas salariais relativas ao saliirio do m€s de Fevereiro de 2015 poderSo ser pagas
juntamente com o sal6rio do mes de maio de 2015;

cLAUsULA oITAvA - EnvELoPE DE PAGAI4Ex[o
No ato do paqamento de salirios, os empregadores devereo fornecer, aos empregados, envelope ou documento
similar que contenha o valor dos sal6rios paqos e respectivos descontos.

CLAUSULA I{oNA . A TEcIPAgAo DE sALARtos
Recomenda-se As empresas que adiantem, a seus empregados, a litulo de antecipaq;o de saliirios,
quinzenalmente, no minimo, 40olo (quarenta por cento) do saliirio que o empregado percebeu no mes anterior.

Isonomia Salarial

cLAusuLA DECTMA - MENoR saLARro t{a FU eio
Fica garantido ao empregado admitido para a funeao de outro dispensado sem justa causa, satiirio iquat do
empregado de menor saliirio na funeSo, sem consrderar vantagens pessoais.

Des.onlos Sa ar ars

cLAUsULA DECI].IA PRII{EIRA - RECEBIiIEN.Io DE cIIEQUEs
E vedado as empresas descontarem, dos saliirios de seus empr€gados, as import6ncias correspondentes a
cheques sem fundos recebidos de clientes, desde que o empregado tenha cumprido as normas da empresa
quanto ao recebimento de ch€ques.

outras normas referentes a saliirios, realustes, paqamentos e crit6rios Dara ciit.uto

cLiusuLA DEcIMA sEGuNDA - suBsrrrureio
Enquanto perdurar a substituiCSo que neo tenha cariiter eventual, o empregado substituto larii jus
contralual do substituido,

cLAusuLA DEctMA TERcETRA - cALcuLo DE FaRIAS, 130 saLiRro E REscrs^o CoNTRATUAL
Para eferto de pagamento de ferias, 130 saliirio e rescisao contratual, serii tomada por base de ciilcuto
das comiss5es percebidas nos Jltimos 06 (sers) ou 12 (doze) meses, a que for mars favoriivet.
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GratificaCdes, Adicionais, Auxilios e Outros
Gratiflca!;o de FuneSo

cLAUsULA DEctMA QUARTA - QUEBRA DE CAIXA
Todo empregado que em sua jornada de trabalho exerea a

anotada €m sua carteira de trabalho, recebendo, a Litulo de
(trinta e nove reais), por essd funGo.

fungao exclusivamente de caixa, deverii t6'la
quebra-de-caixa, o valor mensal de Rg 39,00

PARAGRAFO O ICO
Caso o empregador passe a adotari a partir de 10 de janeiro de 2015, como norma da empresa, que n;o serSo

exigidas r€posie6es de difereneas apuradas no caixa, ou no controle de entrega de valores, nao ficarii obrigado
a pagar a verba a titulo de quebra de caixa.

Adicional de Hora Extra

cliusuLA o€cl!,IA QUINTA - HoRAs ExTRAs
As horas extras serSo pagas com um adicional de 1000/0 (cem por cento) sobre o sal6rio-hora normal.

dias a contar do t6rmrno da licenqa oficial.

Outros Adicionais

CL,iiUSULA DiCt].IA SEXTA - SEGURO DE VIDA EiI GRUPO
Recomenda-se aos empregadores que fagam para todos os seus empregados um seguro de vida em grupo.

CLAUSULA DfcIuA 56TI!.IA - PREuIos
Aos comrssionislas puros que auferirem comiss6es mensais em valor superior ao da garantia minima estiputada
nesta cliir.rsula, serao concedidos prCmios mensais de R$ 69,00 (sessenta e nove reais). Aos comissionistas
mistos que auferirem comiss6es mensais em valor superior ao da garantia-minima estipulada nesta cliiusula,
sereo concedidos pr6mios mensais de R$ 35,00 (trinta e cinco reais).

Contrato de Trabalho - Admrs$o, Demisseo, Modalidades
Desligamento/Demissao

clAusuLA DECI!.ta orTAva - coMUnIcACAo DE DrspEt{sA
No alo da dispensa do empregado, a empresa deverii comunacii-la por escrito.

PARAGRAFO PRT EIRO
No caso de (oncessSo de avaso pr6vio pelo empregador, o empregado poder6 ser dispensado deste se, antes do
termino do aviso comprovar haver conseguido novo emprego, recebendo, na htp6tese, apenas os dias
efetivamente trabalhados.

PARAGRAFO SEGUI{DO
Ocorrendo a hrp6tese do ! 10, fica facultado ao €mpregador efetuar o pagamento das verbas rescis6rias
primeiro (1o) dia itil seguinte a data estabelecida para o t6rmrno do avrso pr6vio.

PARiGRAFO Ot{tCO
O percentual de que trata o caput desta cliiusula aplica-se A hip6tese do 5 40 do artigo 71 da CLT.

Relae6es de Trabalho Condie6es de Trabalho, Normas de Pessoal € Estabilidades
Estabilidade I\45e

cL.AusuLA DEcrI'{a NottA - ESTABTLTDADE GESTANTE
Fca defenda a estab lidade provs6ria; empregada qestante/ desde a conc€pe;o, pelo prazo de 60 (sessenta)

lornada de Trabalho - Duraq;o, DrstribuiqSo, Controle, Faltas
ProrrogaeSo/RedugSo de lornada
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cLAUsULA vIGEsIT,tA . ADEQUAC^O DE JORI{ADA
E permitido que os empregadores do com6rcio varejista de Varginha/Mc escolham os dias da semana (de 2a

feira a sitbado) em que ocorrereo redue6es da tornada de trabalho de seus empreqados para adequii_la;s 44

PARAGRAFO PRIMEIRO
Facuita-se as empresas a adoESo do sistema de compensaeao de horas exlras, pelo qual as horas extras
efetivamente realizadas pelos empregadosi limitadas a (02) duas horas di6rias, durante o m6s, poderSo ser
compensadas, no prazo de atd 90 (noventa) dias ap6s o m€s da prestaeao da hora, com redue6es de jornadas

ou folgas compensat6raas,

PAR^GRAFO SEGU DO
Na hip6tese de, ao final do prazo do pariigralo ant€.ior, n5o tiverem sido compensadas todas as horas extras
pr€stadas, as restantes deverSo ser pagas como horas extras, ou seja/ o valor da hora normal, acrescido do
adicional de horas extras, conlorme previsto na cliiusula 15a (HORAS ExTMs) desta ConveneSo coletiva de
Trabalho, observando-se o disposto no pariigraro anico da referida cl6usula.

PARAGRAFO TERCEIRO
Caso concedidas, pela empresa, redu96es de jornada ou folgas compensat6rias al6m do nimero de horas

extras efetivamente presladas pelo empregado, essas n5o poderSo se constrturr como cr6dito para a empresa,
a ser descontado ap6s o prazo do pariqrafo primeiro (q 1o).

PARiGRAFO QUARTO
Recomenda se;s empresas que/ quando a jornada extraordrniiria atingir as duas horas diiirias, a empr€sa
fornega lanche, sem dnus para o empregado.

Controle da.lornada

cLAUSULA vIGEstMA PRII{EIRA. SISTEMA ALTERI{ATIVO ELETRoNICO DE CONTROLE DE JORI{ADA
DE TRABALHO
Nos moldes do art. 31, da Portaria 7-57O/2OO9. do lLlrnrstano do Irabalho e Empr€go (l4TE), e consoante o

drsposto no 5 20, do artigo 74, da ConsolidaeSo das Leis do Trabalho e a(. 20 da Portaria no 373, de
25.2.2011, tambdm do lrlTE, facultam-se as empresas vinculadas e categoria do com6rcio varejista de
varginha/lYc, a adoeSo de um Sistema alternativo Eletr6nico de controle de lornada de Trabalho, aqui
denominado simplesmente Sistema de Ponto Eletr6nico", para controle da jornada de trabalho de seus

PARAGRAFO PRIITEIRO
O sisiema de Ponto Eletr6nico nao dever6 admitirl
a) restne6es a marcaeao do ponto;
b) marcaeSo automatica do ponlo;
c) exigencia de autorizaCSo prdvia para marcae;o d€ sobrejo.nada; e

d) alteraceo ou eliminacao, pelo qestor, dos dados registrados pelo empregado.

PARAGRAFO SEGUNDO
o Srstema de Ponto Eletr6nico adotado deverii reunir, tambdm, as seguintes condie6esl
a) encontrar-se disponivel no local de trabalho para o regislro dos horiirios de trabalho e consulta;
b) permitir a identificaeSo de empregador e empreqado;
c) possibilitar, pelo empregado, a qualquer lempo, atraves do Portal Corporativo
a extraeAo eletr6nica e impressa do regislro fieldas marcar5€s realrzadas;
d) possibilitar, atrav6s da central de dados, a extrae;o eletr6nica e impressa
realizadas pelo empregado, medianie soliciaageo da frscalizaeao.

PARAGRAFO TERCEIRO
Somenle serii admitida a marcaeao
a utiliza(;o de outros meros.

PARiGRAFO QUARTO
As partes signat6rias reconh€cem
artigo 74,5 20, da ConsolidaeSo

ou da central de atendimento,

do registro fiel das marcag6es

do ponto eletr6nico nas dependCncias internas das empresas, sendo vedada

que o Sislema de Ponto Eletr6nico das empresas atende as exigancias do
das Leis do Trabalho e o disposto no art, 20, da Portaria no 373, de β



25.02.201t, do Minist6rio do Trabalho e Emprego, dispensando-se a instalagao do Registrador Eletr6nico de

lornadas Especiais (mulheres, menores, estudantes)

cLAUsULA VIGESI A sEGUI{DA . EII,IPREGADO ESTUDAI{TE
Fica assegurada ao empregado-estudante, nos dias de provas escolares que coincidam com o horerio de
trabalho, sua ausCncia da empr€sa, duas (02) horas antes e ate (01) hora apos o t6rmino da prova ou exame,
desde que pr6-avise o empregador com um minimo de 24 (vinte e quatro) horas, e, depois, comprove o seu

comparecimento is provas ou exames, por documentos lornecidos pelo estabelecimento de ensino.

Outras disposi!6es sobre jornada

cLAUsULA vIGEsIiIA TERCEIRA - DIA DO COMERCIARIO
No tocante ao Oia do Comerciiirio as partes transigiram e transacionarami ficando acertado que seri;
comemorado na segunda-feira de Carnaval (08.02.2015).

PARiGRAFO O]{tCO
O empregador que n5o dispensar o empregado de presiar serviqo na referida segunda feira de Carnaval, dever6
conceder-lhe uma folga compensat6ria no de(orrer dos 90 (noventa) dias que se seguirem a essa segunda_
feira, sob pena de pagamento, em dobro, desse feriado trabalhado,

CLAUSULA vIGisI A QUARTA - JORI{ADA ESPECIAL 12 X 36 HORAS
Faculta-se a adogSo do sistema de trabalho denominado "lornada Especial", com 12 (doze) horas de trabalho
por 36 (trinta e seis) horas de folqa, para o serviqo d€ vigia.

PAR,AGRAFO PRII.IEIRO
Para os que trabalham sob a denominada "lornada Especial", as 12 (do2e) horas sereo entendidas como
normais, sem incidencia de adicional referido na cliiusula HORAS EXTRAS, ficando esclarecido igualmente neo
existir horas extras no caso de serem ultrapassadas as 44 (quarenfa e qualro) horas semanais, desde que o
excesso seja compensado na semana seguinte, o que 6 pr6prio desta "lornada Especial".

PARiGRAFO SEGUllDO
Fica assegurado, no curso desta "lornada Especial", um intervalo de 01 (uma) hora para repouso e refeigeo,

PAMGRAFO TERCEIRO
Nao se aplica e hip6tese especifica desta cliiusula as disposig6es contidas na cliiusula ADEQUAeiO IoRNADA
oE TMBALHO desta ConveneAo.

CLAUSULA vIG€sI A QUINTA - ABOTO DE FALTA PARA LEVAR O FILHO AO I4(DTCO
Assegura se ao empregado o direito e aus€ncia remunerada de ar6 ot (um) dia,01 (uma) vez no periodo de
viqCncia da presente Conveneao, para levar ao m6dico filho menor de at6 06 (seis) anos de idade/ mediante
comprovae;o no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de se considerar a ausancia como falla
injustificada.

cLAUsULA vIG€sIMA sExTA - TRAAALHO Ei{ FERIAOOS. SOT,IEIITE GENEROS ALII.{ENTiCIOS
Observadas as disposiq6es desta CliiLrsula e da Cl6usula CONDIC6ES PARA FUNCIONAI\4ENTO DoS

ESTABELECI14ENTOS NOS FERIADOS E E14 HORARIOS FACULTATIVOS, rrca autor,zado o trabalho nos feriados,
somente para os estabelecimentos comerciars do segmento de g€neros alimenticios (supermercados,

hiDermercados, hortifrdti, a(ougues, mercearias), exceto nos seguintes feriados:

03 de abnl de 2015 (sexta fetra da par:50);
- 01 de maio de 2015 (sexta feira _ Dia do Trabalho);

25 de dezembro de 2015 (sexta feira _ Natal);
- O1 de janeiro de 2016 (sexta feira - ConfraternizaeSo Universal);

PARAGRAFO PRI}IEIRO
Os estabelecimentos podereo utilizar a mao de obra de seus colaboradores, nos demars reriados

compreendidos no periodo de vrgancia do presente instrumento coletivo, em jornadas de (06) seis horas por

turno, com limite de dois (02) turnos.



PARiGRAEO SEGUTDO
O empreqador que optar em utilizar a m;o-de obra de seus colaboradores nos feriados, pagarii a cada
colaborador, por feriado trabalhado, a titulo de indenizae;o, e em substituigeo ao disposto no enunciado de
sumula 145 do TsT, a import6ncia de no minimo R$ 50,00 (sessenta reais).

PARiGRAFO TERCEIRO
Fica ass€gurado ao comerciiirio/ no minimo 1/30 do saliirio, (m6dia do sal6rio mais variiiveis) de sua
remuneraeeo do m6s em que tenha ocorrido trabalho em feriado, isto 6, entre o valor de qlre trata o pariigrafo
anterior, e o valor equivalente a 1/30 da remuneragSo do comercriirjo, prevalecerii o maior valor apurado.

PAMGRAFO QUARTO
O empregador pagar6 a indenizaeeo tratada nos pariigrafos segundo e terceiro retro, juntamente com a
remuneraeao do m6s do feriado trabalhado.

Sindicato dos Empregados no Comdrcio de

para alimentaeao/descanso de 15 (quinze)

PARAGRAFO QUIt{TO
Depois de devida quataCEo, o empregador dever6 en.aminhar ao
varqinha e Regi;o, c6pra dos recibos para arquivamenLo.

PARAGRAFO SEXTO
O colaborador que laborar em feriado terii direito a um intervalo

PARAGRAFo sETIuo
Fica estabelecido que n€nhum colaborador poderii laborar em periodo extraordiniirio nos feriados.

PARAGRAFO OITAVO
Caso a jornada do colaborador seja inferjor as pactuadas, os valor€s a serem pagos permanecerSo inalterados.

PARAGRAFO NOl{O
Ficam assegurados aos colaboradores que trabalharem nesles feriados, o nimero de rcpousos semanais
remunerados estabelecidos por lei.

PARAGRAFo DEcI].TO
Fica estabelecido que nenhum repouso semanal remunerado poder6 recair em fenado n5o trabalhado,

pAR.AGRAFo DEcIMo PRI],IEtRo
O empregador (supermercados, hipermercados, ho(ifrLiti, atougues, mercearias etc.) pagarii multa equivalente
a R$ 100,00 (cem reais) por colaborador preludicado, em favor desle, a qual incidirii sobre cada viola(ao de
cada norma constante desta cliiusula (TRABALHO E14 FERIADOS). Tratando-se de infraeeo reiterada, a multa
serii devida cumulativamente.

PARAGRAFo DECIMo sEGu Do
Fica estipulada a toler6ncra de 15 (quinze) minutos para o encerramento da jornada de trabalho do colaborador
e fechamento do estabelecimento, para fins de aplicagao da penalidade estipulada no caput.

PARiGRAFO D€CTMO TERCEIRO
Para o trabalho nestes feriados os empregadores deverao fornecer vale_transporte aos seus colaboradores, na

forma da lei.

cLAUsULA vIGESIiIA S€TIl,lA - DATAS COi,tEI,tORATIVAS - HORi(RIO FACULTATIVO
observadas as disposie6es desta cl6usula e da clausula coNDICdES PAP3 FUNcIoNAI4ENTo DoS
FSTAAELECIMENTOS NOS FFRIADOS (SOMENTE FMPRESAS DL GCNLROS AUMENTiCIOS) E EI4 HORARIOS

FACULTATIVOS NAS DATAS COI\4EMOMTIVAS PARA O COMERCIO VARE]ISTA DE VARGINHA, OS EMPTE9AdOTES

do com6rcio Vareiista de Varqinha/l4G poderSo utilizar o trabalho de seus empregados, representados pelo

Sindicato proF ssiona. oos se9uintes dias e respectivos lmites deい o「ち「,o:

- Maao de 2015 (Dia das ees)
Dias 06, 07 e 08 de I'laio de 2015 Das 08h00 as 20h00.

Dra 09 de l4aro de 2015 (siib) - Das 08h00 as 18h00.

凌L
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Dia 10 de Maio de 2015(dom)― Fechado(N5o se ap ca para as at,vidades de l10neros a mentFcios′  tais como.

hipermercados′ supermercados e aFins)

―Junho de 20■ 5(Dia dos Namorados)
Dias 09, 10 e ll de,unい 。de 2015-Oas 08h00 as 20い 00

Dia 12 dejunho de 2015(sex)― HOro「 lo No「mal

‐A9osto de 20■ 5(Dia dos Pais)

Dias OS′ 06 e Oフ de Aっ osto de 2015-Das 08100さs20h00
Dia 08 de Agosto de 2015(slb)‐ Das 08h00さ s 18い00

Dia 09 de A9osto de 2015 (dom)―  Fechado (N5o se apica para as ativloaOes de っOneros a menticios′  tais

como′ hipermercados′ supermercOdos e anns)

‐Outubro de 20■ 5(Dia das Crian"5)
Dia 06 de Outub「o de 2015(ter)― Das 08h00さs20h00
Dia Oフ  de Outubro de 2015 (Feriado i4unicipal)―  Fechado ― (N5o se apica para as atividades de 90neros
almentic os,ta s com。 .h permercados′ supermercados e ains)

Dias 08 e 09 de Outub「 o de 2015‐ Das 08い000s20hOO
Dia 10 de Outubro de 2015(slb)― DaS 08h00さ s18hOO
D,a ll de Outubro de 2015(dom)―  Fechado ‐(NOo se aplca para as atividodes de 9enerOs a imenticios′  tais

como′  hipermercados′ supermercados e anns)

D,8 12 de Outubro de 2015(FeradO Nossa Senい o「 a Apa「 ecida′ Dia das Crian,as)― Fechalo(N5o se aplica para

as atividades de 9eneros a imenticios′ tais como,llipermercados′ supermercados e anns)

PARAGRAFO PRIMElRO
Os emp「egadores devera。  。bservar e respeitar a le9,slagら 。 v19ente′   mitando a ,ornada de trabalho do
empregado no mlximo em 10(dez)● Oas dibrias′  ou s● a′ 08(oito)hOraS n。「mais′  podendo ser acrescidas de
02(duas)hOraS extras

PARAGRAFO SECullD0
As horas extras realzadas nos periodos de datas comemorativas(Dia das l・ 10es′ dos Namo「 ados′ dos Pais e das

Crancas)pOderaO ser cOmpensadas no mes subsequente ao da prestacao dos servicos CaSO nao haja a devida

compensacさ o deverao se「 pagas com adic,onal de 100● ●(cem p。「 Cento)′ deVendo ser incorporadasう s folhas

de pagamento apる s o prazo acima est pulodo da prestacaO dos servI`os

PARAGRAF● TERCEIR0
〔m raz5o do t「 abalho em horl「 io especia′  as empresas fornecerら O aos seus empre9ados uma reFel,ao t,po

marmitex′ acompanhado de um rerr gerante′ sem Onus para os empre9ados′ ou concederao intervalo legal para

Oue os empre9ados facam sua reFeicう o em casa

PARAGRAFO ouART0
0 empre98do estudante, nos dias de aula que coincidam com o ho「 首「lo especia` estara dispensado do

cumplmento desta,Ornada′ cOm prёvia comun ca,さ oら empresa

CLAuSuLA VIGESIMA OITAVA‐ NATAL‐ HORAR10 FACuLTAT=V0
0bseⅣ adas as d sposc5es desta CIlusula e da CIlusu a CONDlcOES PARA FUNCIONAMENTO DOS
ESTABELECI14CNTOS NOS FERIADOS(SOMENTE EMPRESAS DE CeNEROS ALIMENTiCios)E EM HORAR10S
FACULTATIVOS NAS DATAS COMEMORATiVAS PARA O COMERCIO VARE,lSTA DE VARGINHA′ os empregadores
do com`rc,o varelista de Varginha/MG pOderao utllzar a mら o de obra de seus emp「 egados. representados pelo

Sindicato ProF ssiona′ no mOs de Dezembro de 2015′  nos se`

―Dias 01′ 02.03e04 de deZembrO de 2015-Horlr,o No「 m:

Dia 05 de dezembro de 2015(sbb)― HOrbro No「 ma,
‐ Oia 06 de dezembro de 201S(dOm)― Fechado ― (Nら o se

ta s como′ h permercados′ supermercados e anns)
‐Dia 07 de dezembro de 2015-Horlr o Normal― Das 08い0(

Dia 08 de dezemb「 o de 2015 (fer,adO munic,pa)―  H oi

come「cil「 ios′  para compensa「′ fo19arao o4(quatrO)hO「 as n(

Fei「a de carnaval - 0902 2016 ‐ (Nlo se aplca para a〔
hipermercaOos,supermercados e anns),
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- Dias 09, 10 e 11 de dezembro de 2015 - Hor6rio Normal Das 08h00 as 1ah00;
Dia 12 d€ dezembro d€ 2015 (siib) - Horirrio Normal;

- Dia 13 de dezembro de 2015 (dom) - Fechado _ Neo se aplica para as atividades de gCneros alimenticios;
- Dias 14, 15, 16, 17, 18 de dezembro de 2015 - Das 08h00 es 22h00;
- Dia 19 de dezembro de 2015 (siib) - Das 08h00 as 1ah00;
- Dia 20 de dezembro de 2015 (dom) - Das 10h00 as 16h00 (Facultativo - Observar folga do pariigrafo terceiro
desra cliiusula) - (N5o se aplica para as atividades de g60€ros alimenticios, tais como, hipermercados,
supermercados e arins);
- Dias 21,22 e 23 de dezembro de 2015 - Das 08h00 is 22h00;

Dia 24 de dezembro d€ 2015 - Horiirio Normal _ oas 08h00 ;s 18h00;
- Dia 2S dezembro de 2015 (Natal) - Fechado - lnclusive para as atividades de generos alimenticios;
- Dia 26 de dezembro de 2015 (s6b) - Horiirio Normal;
- Dia 27 de dezembro de 2015 (dom) - Fechado (N;o s€ aplica para as atividades de ganeros alimenticios,
tais como, hipermercados, supermercados e afins).

Dias 28,29,30 e 31 de dezembro de 2015 - Hor5rio Normal - Das 08h00 as 18h00;
- Dia 01 d€ janeiro de 2015 Fechado (confraternizaeSo universal) - inclusive para as atividades de g6neros

alimenticios;
- oia 02 de janeiro de 2016 - Fechado - Trocado pelo dia 08.12.2015 - (N5o se aplica para as atividades de
g€ne.os alimenticios, tais como, hipermercados, s'rpermercados € afins),

PARAGRAFO PRII.IEIRO
As partes estabelecem que nos dias mencionados no "caput" da respeciiva.liiusula, designados como fechados,
ser;o de descanso para os comerciiirios, neo sendo permitida, em hip6tese alguma, a convocaEeo para o

trabalho.

PARAGRAFO SEGU DO

Os empregadores deverao observar a escala de folgas e revezamento, respeitando a legislagao vigente,
limitando assim a jornada de trabalho do empregado no miiximo em 10 (dez) horas diiirias, ou seia, 0a (oito)
horas normais, podendo ser acrescidas de 02 (duas) horas extras, n5o deixando de observar o intervalo enfre
duas jornadas de trabalho, no qual dever6 have. um periodo minimo de 11 (onze) horas consecuLivas para

PARAGRAFO TERCEIRO
As empresas que optarem pelo trabalho no dia 20 de dezembro de 2015 (dom) devereo conceder uma folga

obrigatoria na semana que antecede o respedivo dia de trabalho.

PARAGRAFO QUARTO
As horas extras realizadas no periodo natalino, tanto para os empregados qu€ recebem saliirio fixo, quanto

para os denominados comissionistas, poderSo ser compensadas no mes de janeiro de 2016. Caso a empresa

n5o conceda as folgas compensat6rias, tais horas dever;o ser pagas com adacional de 100% (cem por cento),

tal qual previsto na Cliiusula HOMS EXTRAS do presente instrumento, juntamente com a folha de pagamento

do m6s de janeiro de 2016.

PARAGRAFO QUII{TO
No que se refere o 'caput" da presente cliiusula, havendo o desligamento sem justa causa ou desliqamento

espontaneo do empreqado, antes do fechamento da folha de pagamento/ as empresas se obrigam a efetuar o
paqamento das horas extraordinerias juntamente com as verbas rescis6rias do Termo de Resciseo de contrato

de Trabalho-

PARic*oFo sExro N /
para os empregados que tenham contrato estipulado a termo (prazo determinado, expen6ncla ou tempor6no), \,/
Rndo o contrat; sem que ha,a tempo minrmo para a empresa efetuar d compensag6o, as horas extraordin6r'as \

devereoserpagasjuntoaoTermodeResci$odecontratodeTrabalho,comadicionaldel00o/o(cempor
cento), talqual prevasto na Cl6usula HoRAS EIRAS do presente instrumento

PARAGRAFO SETIT,TO

ComoensacSo durante o carnavalde 2016:

(/
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NAo haver6 jornada de trabalho no dia 09/02/2016 \retaa Feira de carnaval), compensando se, para tanto,
08 (oito) horas extraordiniirias, sendo 04 (quatro) dentre aquelas que serao realizadas no periodo natalino de
2015 e as outras 04 {quatro) relarivas e dif€rehea do labor prestado no dra 08.12.2015;

- Neo hav€r6 jornada de trabalho no periodo matutino do dia 10/0212015 (Quarta Feira de Cinzas), devendo ter
inicio a jornada as 12h00, compensando-se, para tanto, 02 (duas) horas extraordiniirias dentre aquelas que
serao realiTadas no periodo natalno de 2015;

PARiGRAFO OTTAVO
Os empregados que forem dispensados sem jLrsta causa ou que pedirem desligamento espontaneo da empresa,
antes do periodo de compensa!;o do carnaval, farSo jus a r€ceber as respectivas horas com adicional de 1000/0
(cem por cento), tal qual previsto na cliiusula HORAS EXTRAS do presenle instrumento, juntamente com as
verbas rescis6rias do Termo de R€scisSo de Contrato de Trabalho.

- N5o haver6 jornada de lrabalho no dia 0A/02/2076 (Segunda Feira de Carnaval), antecipando-se a
comemoraeao do di6 do Comerciiirio (30.10.2016), com a incidencia da disposa!5o contida no pa169rafo [nico
da clSusula DIA Do CoMERCIARIO:

a) A empresa optante deverii redigrr requerimento a entidade patronal, juntando a este os documentos
necessiirios para a expedrESo do Certiflcado de Regularidade Sindi.al;

PAMGRAFO I{O O
Em razSo do lrabalho em horiirio especial, as empresas fornecer;o aos seus empregados uma refeiCSo tipo
marmitex, acompanhado de um refrigerante, sem 6nus para os empregados, ou concederao int€rvalo legal para
que os empregados raeam sLra refei!5o em casa,

PAR,AGRAFO DECIMO
O empregado estudante, nos dias de aula qu€ coincidam com o h016rio especial de natal, estard dispensado do
cump.imento desta lornada, com prevrd comunr(a(5o i empresa.

PARAGRAFo DCcI].Io PRIMEIRo
Na inobservancia dos daspositivos da pres€nte Cliiusula, as partes, visando o melhor entendimento, se
comprometem a levarem a questeo ao conhecimento da Ger€ncia Regional do Trabalho de varginha, para que
sejam adotadas as medidas admiflistrativas, e, em permanecendo a drverg€ncia, a questao serii levada ao
.onheaimento da lustiea do Trabalho.

cLAUsULA vIGESI].IA No]{A . co]{DIcoEs PARA FUI{cIoNA E To
CONDIEdES PARA FUNCIONAIVENTO DOS ESTABELECIMENTOS NOS FERIAOOS (SOI4ENTE EI4PRESAS DE

GENERoS AUIt4ENTicIoS) E EI,1 HoRiRIoS FACULTATIVoS NAS DATAS coMEI.4oMTIVAS PARA o coMERCIo
VARE]ISTA DE VARGINHA

Os estabelecimentos comerciais do segmento de gAneros alimenticios (supermercados, hipermercados,
hortifrrti, aeougues, mercearias) que optarem em abrir seu estabelecimento comercial nos feriados, bem como
os demais estabelecimentos comercrais que optarem por funcionar nos horiirios discriminados nas Cliiusulas
'DATAS COI4EI4ORATIVAS - HORARIO FACULTATIVO' e NATAL HORARIO FACULTATIVO", obriqam-se a fixar
no localde trabalho e que permila a f6cilvisualizado: a) seu horiirio de funcionamenlo; b) o qLradro de horiirio
de seus runcion6rios; e, c) o Ce^ificado de Regularidade Sindical expedido gratuitamente pelo Sindicato do
Com€rcio Varejista de Varginha ' SINDVAR.

PARAGRAFO PRIXEIRO
Os estabelecimentos comerciais do segmento de ganeros alimenticios (supermercados, hipermercados,
hortjfr[ti, aeougues, mercearias etc.), como condieSo para o funcionamenlo do com6rcio em feriados, bem
como os demais estabelecimentos que optarem por funcionar nos horiirios facultativos, com ou sem
empregados, deverSo segurr as sequintes dir€trizes:

b) o modelo do requerimento serii cedido gratuitamente pela entidade patronal;
c) o requerimento para expedrgeo do c€rtificado d€ regularidade sindical deverii ocorrer pessoalmente/
atestando a empresa, pela c6pia do seu contrato social ou rlllima alteraeao contratual, que (I) pertence a
categoria econ6mica do com6rcio; e, (II) que es!6 em dia com as contribuie6es sindical e assistencral patronale
contribuieao sjndical de seus empregados, relativas aos iltimos 2 (dors) anos;
d) os estabelecimentos com mais de 10 (dez) empregados, alternativamenle, para demonstraeao
da contribuiEao sindical e assistencial patronal e contribuigSo sindical de seus empregados, de que
"c", poderao fornecer esla informaeao, via e'ma l, para o enderelo eletr6nico da entidade palronal;

de qurtari

,



e) o SINDVAR €mitir6 o respectivo certifi€ado, com validade at€ 37.12.2075, sem 6nus para as empresas
requerentes, que contarii com a chancela e assinatura dos respectivos presidentes dos sindicatos das

categorias patronal e profissional, possrbilitando:!s empresas anexar o referido documento em lugar visivel do
estabelecimento, permitindo, assim, a verifica(eo por parte do Ministdrio do Trabalho e Emprego;

f) as empresas deverSo renovar anualmente o certificado e, as que neo o possuirem/ em razeo de recente
inaugu.ae6o ou por outro motivo qualquer, promoverSo imediatamente o pagamento das contribuie6es devidas,
com postenor comprovageo perante a enndade sindical, para emissSo do respectrvo certificado;
q) esre documento 6 indispensiivel para, nos termos desta conveneSo/ possibilitar o funcionamento dos
estabelecimentos comerciais do segmento de 96nero alimenticio (supermercados, hipermercados, hotifr0ti,
agougu€s/ mercearias erc.) e o trabalho dos comerciiirios nos feriados, bem como autorizar os derhais
estabelecimentos a funcionarem nos hor6rios facultativos das datas comemorativas.

PARAGRtrFO SEGUT{DO
O disposto nessa cl6usula e seus pariiqrafos acima n;o desobrigam a empresa de satisfazer as demais
exig€ncias dos poderes pLiblicos em relag5o; abertura de seu estabelecimento, bem como o cumprimento das
legislaC6es federais, estaduais e rnunicipais correlatas.

saode e Seguranea do Trabalhador

CLAUSULATRIGEST A - U]{IFORME
Fica estabelecido que o empreqador fornecer6 gratuitamente, uniforme ao empreqado, quando d€ uso

obrigat6rio, inclusive caleados, se exigido de determrnado tipo.

Outras Normas de Preveneao de Acidentes e Doen(as Profissionars

cLAusuLA TRIGESI A PRII,EI,IA - DISPEI{SA DE HfDICO COORDEI{ADOR
As empresas com mais de 25 (vrnte e cinco) e menos de 50 (cinquenta) empregados, enquadradas no grau de
risco 1 ou 2, sequndo o Quadro I da NR 4, ficam desobrigadas de indicar medico coordenador do PCI4SO.

PARAGRAFO O ICO
O nlmero de empreqados a que se r€fer€ o caput desta cl:iusula ser6 aferido compulsndo_se a totalidade dos

estabelecimentos da emPresa.

Relaq6es Sindicais
Contribuie6es Sindicais

cLiUsULA TRIGESIT.TA SEGUNDA - CONTRISUIEiO DOS Ei.IPREGADOS

As empresas, como intermedi6riasi desconfarSo da remuneragao de todos os seus empregados, a importAncia

de 6010 (seis por cento) dos salarios do m€s de maio de 2015, respeitado o limite miiximo de R$ 105'00 (cento

e cinco reais), recolhendo os valores em prol da Entidade Sindical Proflssional, a litulo de contribuilAo

Assistencial, como deliberada e aprovada pela Assembleia Geral ltinerante realizada entre os dlas 11 a 17 de

novembro de 2014 (Pubhcaeao no lornal Minas Gerars, Edifao 05.11 2014, Caderno 02, Piigrna 02), bem como

respeitadas as disposie6es do artigo 8 da Conveneeo 95 da OIT e fundamentada nos artigos 70, XXVI € 80

Inciso IV da ContribureSo Federal, Art. 513 alinea e" da cLT € art. 87 alinea "a" e "b" do Estatuto deste

sindicato,realizandoorecolhimentoatrav6sdegUiaspropnasfornecidasp€losINDcoMERclARloS.MGou
obtidas pelo site wrlw.sindecomvga com.br, at6 15 de junho de 2015

PARiGRAFO PRIT.IEIRO
Fica assequrado o direito de oposi(eo aos empregados n;o
primeiros 10 (dez) dias contados da data da celebraE;o

Entidade Profissional direta e pessoalmenre, ou atrav€s

empregado, com "AR" individual e em nome do empreqado

associados, a ser exercido estritamente dentro dos

deste lnstrumento, o qual dever; ser entregue:l
de corespondencia escrita de pr6prio punho do
(Aviso de Recebimento) postada at6 aquele 10o dia

PARAGRAFO SEGUT{DO

Dentro de 15 (quinze) dias do desconto, as empresas encaminharSo ; Entidade Profissional copias de

.omp.oraeao dos recolhimentos dos valores, acompanhadas das relagoes de €mpregados conhburntes' d7 /
quais constem os sal6rios anteriores e os corrigidos l 4/
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PARAGRAFO TERCEIRO
Fica estabelecido que havendo nova contrataeao de luncioniirio no periodo de 10 de junho de 2015 a 31 de
dezembro de 2015, as empresas ter5o 60 dias contados da admissSo para solicitar a Guia Assistencial nominal
ao SINDCOIvIERCIARIOS - IvlG e efetuar o devido pagamento desta.

PARAGRAFO QUARTO
O recolhimento dos valores al6m dos prazos esiabelecidos serii acrescido de multa de 2olo (dois por cento),
juros morat6rios e alualizaeeo monet6ria pela variaeao do INPC.

cLAUSULA TRIGESIUA TERcEIRA - coI{TRIBUIgAo ASSISTENcIAL PATRoNAL
De acordo com o disposto no ariigo 513, alinea "e", da CLT, e deliberado nas Assembleias Gerais do SINDVAR,
realizadas em 18.12.2014, os empregadores ab.angidos por esta Convene;o Coletiva de Trabalho, paga.eo, a
titulo de ContribuieAo Assistencial Patronal, mediante guias pr6prias fornecidas pelo SINDVAR ou obtidas pelo
site "www.sindvar.com.br", ate o dia 31 de maio de 2015, em razSo do n[mero de empregados a importencia

- 14icro-empreendedor Individual: R$ 38,09;
- 00 Empregados (f4icro empresas e Empresas de Pequeno Porte): R$ 129,07;
- de 01 a 05 empregados: R$ 137,53;
- de 06 a 10 empregados: R$ 178,79;
- de 11 a 20 empregados: R$ 220,05;
- de 21 a 30 empregados: R$ 334,31;

de 31 a 45 empregados: R$ 482,43;
de 46 a 70 empregados: R$ 702,48;
de 71 a 100 empregados: R$ 1.110,85;
de 101 a 150 empregadosr R$ 1.571,06;

- de 151 a 200 empreqadosr R$ 1.864,11;
- acima de 200 empregados: R$ 1.886,33.

PAR,AGRAFO PRI EIRO
Os esiabelecimentos comerciais preencher;o o valor da quia de acordo com o nJmero total de empregados,
inclusive os que estiverem com o contrato suspenso por qualquer motivo constante na GFIP/SEFIP do m6s de
abril de 2015, documentos estes que serSo utilizados para comprovaqSo dos recolhimentos junto ao SINDVAR.

PAR,66RAFO SEGUNDO
As empresas ficareo isentas do recolhimento referente ao empreqado que porventura estiver afastado por
motivo de aposentadoria por invalidez, inica situagao em que nao haverit recolhimento.

PARAGRAFO TERCEIRO
Fica estabelecido que havendo nova contratagao e/ou transferencia de luncioniirio no periodo de 1o de junho de
2015 a 31 de dezembro de 2015, as empresas ter5o 15 dias contados da admissSo e/ou transferencia para
solicitar a Guia Assjstencial nominal ao SINDVAR e efetuar o devido pagamento desta.

PARiGRAFO QUARTO
As empresas que venham a ser constituidas ap6s junho de 2015 recolherao a contribuiq;o assistencial patronal
com base na sua primeira folha de pagamenlo, proporcionalmente aos meses de efetiva atividade,

PARAGRAFO QUINTO
Ap6s efetuar o pagamento, ficam os empregadores obrigados a encaminhar ao SINDVAR, situado na Avenrda \ /
Rio Branco, 288-4, Centro, no IYunicipio de Varqinha (lYG), c6pia do comprovante de recolhrmento Oa \.|./
contribuieeo assistencial patronal, devidamente autenticada pelo banco recebedor, num prazo de 30 (!rinta) V
dras. \
PARAGRAFO SE)CIO
O atraso no pagamento da contribuiESo assistencial patronal acarretar6 multa de 2ol. (dois por cento) sobre o
valor principal e luros de mora sobre o valor de 1olo (um por cento) ao mes e atualizaeao moneLana pela

vala(Ao do INPC. tl /(t'
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Disposiedes Gerais
OuLras Oisposi96€s

cLAUsuLA TRIGEsIiIA QUARTA - FISCALIZA9AO - SRTE

A Superintendancia Regronal do Trabalho e Emprego em l4inas Gerais 6 autorizada a fiscalizar a presente

Convenc;o, em todas as suas cliiusulas.

criusuLA TRTGESTMA Qurt{TA - ErErros
E, oara que produza seus juridicos efeitos, a presente Conven!5o Coletiva de Trabalho foi lavrada em 02 (duas)

vias de igual forma e teor, sendo levada a dep6sito e registro junto A Superintend€ncia Regional do Trabalho e

Emprego em 1.,!inas Gerais,

SIN DICATO DOS
ENTE

NO COMERCIO DE VARCINHA E RECIA0

′ 17 de Marlo de 2015.

DE

PRESIDENTE
SINDICATO DO COMCRC10 VARE,ISTA DE VARCINHA

AuRELIANO ZANON ALVE
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