coNVENCaO COttTtVA

DE

TRABALHO 2014

SINDICAIO DOS EMPREGADOS NO COMIRCIO DE VARGINHA E REG|AO, CNpl n.
25.656.6a1/co1149, neste ato representado(a) por seu presidente, Sr(a). CTBELE CRtSTtNA
LEMOS DE OLIVEIRAj
E

SINDICATO DO COMIRCIO DO VALE DO SAPUCAI, CNPJ n.08.473.510/0001-98, neste ato
representado(a) por seu Presidente em exercicio, Sr(a). VTCENTE EUSTAQUTO SALVTANO;

celebram a presente coNVENcAo cotEltvA DE TRABAIHO, estipulendo as condig6es de
trabalho previstas nas cl6usulas seSuintes:

CLAUSULA PRIMEIRA , VIGENCIA E DAIA.BAST

As partes fixam a vig6ncia da presente ConveneSo Coletiva de Trabalho no periodo de
janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014 e a data-base da categoria em 1e de janeiro.

le

de

CLAUSULA SEGUNDA ABRANGENClA

A presente Convencao Coletiva de Trabalho abrangerd e(s) cat€goria(s) econ6mica - com6rcro
atacadista - e profissional - empregados no com6rcio atacadista, com abrang6ncia territorial
em ltajub6/MG.

SALARIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO

PISO SALARIAL

CTAUSULA TERCEIRA . SATARIO DA CAIEGORIA

As partes ajustaram que o menor sal,rio a ser paSo a categoria profissional e de ingresso,
ser6, a partir de 1s dejaneirode 2014, de RS 770,00 (setecentos e setenta ree is) me n sa is.

CLAUsULA QUARTA - GARANTIA M[NIMA

Aos denominados comissionistas puros, isto e, aos que percebem somente salir,o; base de
t"
comiss6es, fica concedida ume Sarantia-minima mensal, no valor de RS 806 ,r,

{.**"*

"

0

reais). Aos denominados comissionistas mistos, isto 6, os que percebem parte fira mais
comissaes, fica concedida uma garantia,minima mensal, no valor de 77O,OO (setecentos e

setenta reais e cinquenta centavos),

REAJUSTES/CORRECOES

SALARIAIS

CTAUSULA QUINTA. REfuUSTE SALARIAL

A

Entidade Patronal concede

;

categoria profissionat representada pelo Sindicato dos
Empregados no Comdrcio de Varginha e Regi5o, no dia 1e de janeiro de 2014 - data base da
categoria profissional, reajuste salarial, a incidir sobre os sat;rios vigentes no mes de aplicaGo
do indice de proporcionalidade abaixo:

MES DE ADMISSAO E DE
lNCIDENCIA DO REA」 uSTE

lNDICE

FATOR DE
MULTIPLICAcÅ 0

AtO」 aneiro′ 13

6,00%

1 0600

Fevereiro/'13

5,50%

1 5500

Maroo′ 13

5,00%

1 0500

Ab「 ′13

4.50%

1 0450

13

4,00%

1 0400

3.50%

1,0350

3,00%

1 0300

AgOstO′ 13

2.50%

1 0250

Setembro/13

200%

1 0200

Outubro′ 13

1 50%

1 0150

Novembro/13

100%

1 0100

Dezembro/13

050

4 0050

Malo′

」unho′ 13

」ulho′

13

PARAGRAFO PRIMEIRO

ν

Na aplicat5o dos indices a(ima, j;i se acham automaticamente compensados os aumentos
espont6neos e/ou antecipac6es salariais concedidos no periodo de 1e dejaneiro de 2013 a 31
de dezembro de 2013.
PARAGRAfO SEGUNDO

N5o poderao ser deduzidos os aumentos decorrentes de t6rmino de aprendizagem, promoCSo,

por merecimento e antiguidade, transfer6ncia de cargo, funqeo, estabelecimento ou de
localidade, bem assim de equiparagao salarial determinada por sentenca transitada em
julgado.

clAusuLA sExTA - sAtARto MlsTo ApUcaCAo
Os emp.eSados que percebem sal6rio misto (parte fixa mais comiss6es) terao a corret;o
ajustada na cliusula quinta a ser aplicada somente sobre a parte fixa do salSrio.

PAGAM ENTO DE SALAR10‑FORMAS E PRAZOS

CLAUSUTA

SEIMA.

DIFERENCAS SALARIAIS

As eventuais diferen9as salariais, decorrentes da aplicageo da presente Convenfao Coletiva de

Trabalho, podereo ser pagas, da seguinte forma:

a)

as eventuais diferenqas salariais relativas aos sal6rios dos meses de janeiro e fevereiro de

2014 poderao ser pagas ju ntamente com osal6riodo mesdejunho de 2014i

b)

as eventuais difereneas salariais relativas aos sa16rios dos meses de mar9o, abril e maio de

2014 poderaoser pegas juntamente rom o salSrio do mes dejulhode 2014;

CLAUSULA OITAVA. ENVILOPE DE PAGAMENTO

No ato do pagamento de salSrios, os empregadores deverao fornecer, aos empregados,
../
envelope ou documento similar que €ontenha o valor dos salarios pagos e rcspectNos ///

descontos

,/ /Z

L--q'
ISONOMIA SALARIAL

cdusurA

NoNA - MENoR sAtARro NA tuNCAo

//

I

Fica garantido ao empregado admitido para a fungSo de outro dispensado sem iusta causa,
salerio iguel do empregado de menor sal6rio na fungeo, sem consaderar vantagens pessoais_

DESCONTOS SALARIAIS

CIAUSULA DECIMA. RECEBIMENIo DT cHEQUEs

E vedado as empresas descontarem, dos salirios de seus empregados, as importanctas
correspondentes a cheques sem fundos recebidos de clientes, desde que o empregado tenha
cumprido as normas da empresa quanto ao recebimento de cheques,

OuTRAS NORMAS REF[RENTES A SALAR10S, R[AluSTES, PAGAMENTOS E CRITERIOS PARA
Cム tCULO

. M6DN DE COMISSoES P/ CALCULO OE FERIAS, 13S E RESCISAO
DO COMISSIONISTA - Para efeito de pagamento de f6rias, 13p saldrio e rescis5o contratual,
CTAUSULA DECIMA PRIMEIRA

ser6 tomada por base de ciilculo a m6dia das comiss6es per.ebidas nos Ultimos 6 (seis) ou 12
(doze)meses, a que for mais favorivel.

CLAUSULA DECIMA SE6UNDA. SUBSIITUIgAO

Enquanto perdurar a substituigeo que n5o tenha car6ter eventual, o empregado substituto
fare ius ao sal,rio contratual do substituido.

GRATtFtCACOES, ADtctoNArS, aUxiLrOS

r oUTRos

GRATTFTCACaO DE TUNCAO

CLAUSULA DECIMATERCEIRA QUEBRA DE cAIxA

Todo empregado que em sua jornada de trabalho exerta a funeSo exclusivamente de caixa,
deverii t€-la anotada em sua carteira de trabalho, recebendo, a titulo de quebra de-aaixa, o
valor mensal de

RS

36,00 (trinta e seis reais), por essa fungao.

PARAGRAFO tiNICO

″

/

Caso o empregador passe e adotar, a partir de 1o de janeiro de 2014, como norma da empresa,
que n6o serao exigidas reposig6es de diferenfas apu.adas no caixa, ou no controte de entreAa

de valores, nao

ficarj obrigado a paSar a verba

a

tituto de quebrade-caixa.

OUTRA5 GRATIFICACOES

CTAUSULA DECIMA QUARTA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO

Recomenda-se aos empregadores que fagam para todos os seus empregados um seguro de
vida em grupo.

ADICiONAt DE HORA EXTRA

CtAUSUtA DECIMA QUINTA. HORAS EXTRAS
As horas extras sereo pagas com um adicional de 100% (cem por cento)sobre o saljrio,hora

PARAGRAFo ONIco

O percentual de que trata

o.aput desta cl6usula aplica-se il hip6tes€ do 5 4e do artigo 71 da

CLT.

PRCMIOS

CLAUSUTA DECIMA SETTA - PRE[,IIOS. COMISSIONISTAS

Aos comissionistas puros que auferirem comiss6es mensais em valor superior ao da garantia

minima estipulada na cl6usula quarta, serao concedidos pr6mios mensais de RS 64,00
(sessenta e quatro reais), Aos comissionistas mistos que auferirern comiss6es mensais em
valor superior ao da garantia-minima estipulada na cliusula quarta, serSo concedidos pr6mros
menseis de RS 32,00 ltrinta e dois reais)

CONTRATO DE TRABALHO― ADMISSAO′ DEMISSAO,MODAL DADES
DEStlGAヽ 4[NTO/DE卜 И,SSAO

/

CIAUSULA DECTMAStTtMA - coMUNtcACAo DE DtSpENsa
No ato da dispensa do empreSado/ a empresa devera comunici-ta por escrito.
PARAGRAFO PRIMTIRO

No caso de concessao de avaso pr6vio pelo empregador, o empregado poderii ser disoensado
deste se, antes do t6rmino do aviso comprovar haver conseguido novo emprego, recebendo,
na hip6tese, apenas os dias efetiva mente tra balhados.
PARA6RAFO SEGUNDO

Ocorrendo a hip6tese do 5 1e, fica facultado ao empregador efetuar o pagamento das verbas
rescis6rias no primeiro (1e) dia otil seguinte; data estabelecida para o t6rmino do avrso

RELACOES DE

TRABALHO CONDICOES

DE

TRABALHO, NORMAS DE PTSSOAL E ESTAEILIDADE5

ESTABILIDADE MAE

CLAUSULA DECIMA OITAVA - ESTAEILIDADE GESTANTE

Fica deferida a estabilidade provis6ria a empregeda gestante, desde a concepeSo, peto prazo
de 60 (sessenta) dias a contar do t6rmino da licenCa oficial.

JORNADA DE TRABALHO _ DURACAO, DISTRIEUICAO, CONTROTE, FALTAS
PRORROGACAO/REDUCAO

DE

]ORNADA

CTAUSULA DECIMA NONA,ADEQUACAO DE IORNADA

E permitido que os empregadores do com6rcio atacadista de ltajub6 escolham os dias da
semana (de segunda- feira a siibado) em que ocorrereo redug6es da jornada de trabalho de
seus empreSados para adequ6-la irs 44 (quarenta e quatro) horas semanais.
PARAGRAFO PRIMEIRO

faculta-se.s empresas a adogeo do sistema de compensaeeo de horas extras, pelo qual as
horas extras efetivamente realizadas pelos empregados? limitadas a 2 (duas) horas di;rias,
durante o m€s, poderao ser compensadas/ no prazo de

ati

90 (noventa) dias ap6s o m6s da

prestacao da hora, com reduc6es dejornadas ou fol8as compensat6rias.
PARAGRAFO SEGUNDO

t/

Na hip6tese de, ao final do prazo do pariigrafo anterior, neo tiverem sido compensadas todas
as horas extras prestadas, as restantes deverSo ser pagas como horas extras, ou seja, o valor

da hora normal, acrescido do adicional de horas extras, conforme previsto na cl;usula d6cima
quarta desta Convengao Col€tiva de Trabatho, observando,se o disposto no parjgrafo inico da

referida cliusulaPARAGRAFo TTRctIRo

Caso concedidas, pela empresa, reduc6es de jornada ou folges compensat6rias al6m do
nimero de horas extras efetivamente prestadas pelo empregado, essas n5o poderAo se
constituir como cr6dito para a empresa, a ser descontado ap6s o prazo do pariigrafo primerro

(91e)desta cl6usuta.
PARAGRAFO QUARIO

Recomenda-se as empresas que, quando

a

jornada extraordiniiria atingir as duas horas di6rias,

a empresa forne9a lanche, sem 6nus para o empregado.

CONTROtE D[JORNADA

CTAUSULA VIGESIMA. SISIIMA ATTERNATIVO ILETRONICO

DI CONTROI,T D[ IORNADA

D[

TRABALHO

! 2e, do art. 74, da Consolidafeo das Leis doTrabalho e nos moldes
do ert. 2e da Portaria ne 373, de 251212011, doMf E, faculta-se as empresas a adoceo de
Consoante o disposto no

sistema alternativo elet16nico de controle de jornada de trabalho.
PARAGRAFO PRIM€IRO

O sistema alternativo de ponto eletr6nico previsto no ceput , em nenhuma hip6tese, podera

admitir:

l)

restrie6es

ll)

marcac6o automatica do pontoj

lll)

exigencia de autorizagSo pr6via para merra9So de sobreiornada; e

lV)

altere9eo ou eliminateo, peloBestor, dos dados registrados pelo empregado.

)

marcagSo do ponto;

PARAGRAFO SEGUNDO
O sistema alternativo de ponto eletr6nico adotado dever6 reunir, tamb6m, as seguintes

condiC6es:
0

encontrar-se dispon[vel no local de trabalho;

t1)

permitir a identificaceo de empregador e empregado;

/

lll)

possibilitar, atrav6s da central de dados, a extraCao eletr6nica e impressa do reSistro das

mercaC6es realizadas pelo empregado;

lV) possibilitar,

atravds da centralde dados, a extrageo eletr6nica e impressa do registro fiel
das marcaqSes realizadas pelo empregado, mediante solicita(eo da fiscalizac;o;
PARAGRAFO TERCEIRO

Somente ser5 admitida a mercaC:o do ponto eletr6nico nas dependCncias internas das
empresas, sendovedada a Utiliza(ao de outros meios.
PARAGRAFO QUARTO
O sistema alternativo de ponto eletr6nico poder6 conferir ao empregador a

op9;oentre

a

impresseo do comprovante de cada marcagao do ponto ou entrega obrigat6ria do espelho de
ponto mensa I juntemente com o pagamento do salirio do respectivo m€s.

FAtTAS

CLAUSUTA vIGESIMA PRIMEIRA

-

AUS6NCIA PARA AcoMPANHAMENTo DE DEPENDENTES

E

INCAPAzES

O comerci5rio ter6 abonada a falta para acompanhar os seus dependentes e incapazes, estes
0ltimos assim declarados na forma da lei, para atendimento m6dico,limitada a 1(uma) falta

por semestre/ desde que comprove, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) contados do
atendimento, seu comparecimento como acompanhante atrav6s de atestado ou declara(;o
assjnada pelo m6dico responsivel.

JORNADAS TSPECIAIS (MULHERES, MENORES, ESTUDANTES)

CLAUSUTA VIGESI[4A SEGUNDA. EMPREGADO ESTUDANTE

Fica assegurada ao empregado-estudante, nos dias de provas escolares que coincidam com o

horerio de trabalho, sua ausencia da empresa, 2 {duas) horas antes e at6 1 (uma) hora ap6s o
t6rmino da prova ou exame, desde que pr6-avise o empregador com um minimo de 24 (vinte e
quetro) horas, e, depois, comprove o seu comparecimento is provas ou exames, por
documentos fornecidos pelo estabelecimento de ensino.

′

OUIRAS DISPOSICOIS SOERE ,ORNADA

CTAUSULA VIGESIMA IIRCEIRA . DIA Do coMERCIARIo

No tocante ao Dia do Comerci6rio as partes transigiram e transacionaram, ficando acertado
que seri comemorado na segundajeira de Carnaval lO3lO3l2O14).
PARAGRAFO PRIMEIRO

O empregador que nao dispensar o empregado de prestar servigo na referida segunda,feira de

Carnaval, devera conceder-lhe uma folga compensat6ria no decorrer dos 90 (noventa) dias
que se seguirem a essa segunda,feira, sob pena de pagamento, em dobro, desse feriado

trabalhado.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA,IoRNADA EsPTctAL 12 x 36 HoRAs

Faculta-se a adoCSo do sistema de trabalho denominado "Jornada Especial", com 12 (dorei
horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de folga, para o serviCo d€ vigia.
PARAGRAFO PRIMEIRO

Para os que trabalham sob

a denominada "Jornada Especial", as 12 (doze) horas ser:o

entendidas como normais, sem incidencia de adicional referido na cliiusula d6cima qLrarta
desta Convenfao Coletiva de Trabalho, ficando esclarecido igualmente n5o existir horas extras

no caso de serem ultrapassadas as 44 (quarenta e quatro) horas semanais, desde que o
excesso seja compensado na semana seguinte, o que 6 pr6prio desta "lornada [special".
PARAGRAFO SEGUNDO

Fica assegurado, no curso desta "iornada tspecial", um intervalo de 01 (uma) hora para
repouso e refeig;o.
PARAGRAFO TERCEIRO

Neo se aplica a hip6tese especifica desta cliiusula as disposig6es contidas na cliusula ddcima
nona desta Conveneao Coletiva de Trabalho.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. TRAEAIHO EM FERIADOS

Fica autorizado o trabalho nos feriados nos estabelecimentos com€rciais do segmento de

generos alimenticios, exceto nos seguantes feriados:01.01.2015 (Dia da ConfraternizaE;o
UniversaD, 18/042014 (Sexta-feira da Paixio\, 1e/OSl2O14 (Die do Trabalho), 25112/2014

,///.- I

PARAGRAFOPRTMETRO

,l u

O trabalhador que prestar servigo em feriado ter6 sua jornada estabelecida em 8 (oito) horas,

com no minimo 1 (uma) hora de intervalo, para descanso e alimenta(6o, nao sendo permitida,
em nenhuma hip6tese/ a r€alizado dejornada de trabalho ext.aordiniiriaPARAGRAFO SEGUNDO

O comerciSrio que trabalhar em feriado far6 jus a uma Sratificacao, por cada fedado
trabalhado, de

RS

51,00 (cinquenta e um reeis), a titulo de alimentatao, sem natureza satarial,

inde pende ntemente

d a

du rageo da

jornada de tra

ba

lho.

PARAGRAFO TERCEIRO
O valor a que se refere o parigrafo seBundo desta cl6usula, deveri ser pagojunto com a folha
de pagamento do m€s correspondente aoferiado trabalhado.
PARAGRAFO QUARTO

Os estabelecimentos comerciais, como forma de compensateo dos dias de feriados
trabalhados, deverSo conceder para cada empregado que trabalhar nestes dias, 1 (uma) folga
compensat6ria para cada feriado trabalhado, no prazo de at6 60 (sessenta) dias. a contar do
feriado trabalhado. Decorrido o respectivo prazo de compensa(eo para a concess5o da folga,
sem que ela tenha sido concedida, o empregado far6 jus ao recebimento de horas extres,
calculadas e base de 100% (.em por cento), conforme legislaeSo vigente.
PARA6RAFO QUINTO

A folga compensat6ria prevista no par6grafo anterior neo poderS, em nenhuma hip6tese, ser
concedida em dia de domingoe/ou feriado.
PARAGRAFO SEXTO

N5o podera, em nenhuma hip6tese, ser utilizado o banco de horas estabele.ido na cliiusula

d6cima nona desta conventeo coletiva para compensagao desses feriados, sob pena de
incidCncia da multa aiustada no par6grafo d6cimo desta cliusula.
PARAGRAFO SETIMO

o trabalhador que se demitir ou vier a ser demitido e que neo vier a gozar da folga relativa ao
feriado trabalhado, fa16 jus a uma indenizat6o, correspondente a 1 (um) dia de sa16rio pelo
feriado trabalhado, al6m do valor de RS 51,00 (cinquenta e um reais) fixado no par6Srafo
segundo desta cl6usula, a ser paSo na rescisao aontratual.
PARAGRAFO OITAVO

Pera o trabalho em feriados deverao ser observados os intervalos intrajornada e interjornada

previstos na legislaCSotrabalhista.
PARAGMFO

NONO

, N

Para o trabalho nos dias de feriados, as empresas devereo fornecer vale,transporte aos seus
empregados, na forma da lei.
PARAGRAFO DECIMo

Fica estabelecido que o nao cumprimento de quaisquer das condie6es previstas nesta cl6usuta

e em seus par6grafos, implicard na incidencia de multa de RS 100,00 (cem reais) a favor do
empreBado prejudicado, cumulativa por cada infraCeo.

SAUDE E SEGURANcA DO TRABALHADOR
CONDICOES DE AMBI[NTE DE TRABALHO

CLAUSULA VIGESIMA sExTA . CARGA E DESCARGA

Fica vedado aos estabelecimentos comerciais utilizar seus empregados vendedores para
efetuar carga e descarga de mercadorias, exceto o seu motorista e seu ajudante.

U NIFORlvl[

CLAUSUTA VIGESIMA STTIMA. UNIFORME

Fica estebelecido que o empregador forneceri gratuitamente, uniforme ao empregado,
quando de uso obrigat6rio, inclusive calgados, se exigido de dete rminado tipo.

OUTRAS NORMAS DE PREV[NcAO DE ACIDENTES E DO[NcAS PROF SS ONA S

CtAuSulA V:GES MA OITAVA‐ D SPENSA DE MEDlCO C00RDENA00R

As empresas com mais de 25 (vinte e cinco) e menos de 50 (cinqueflta) empregados,
enquadradas no grau de risco 1ou 2, segundo o Quedro lda NR 4, ficam desobrigadas de
indicar m6dico coordenador do PCMSO.
PARAGRAFO ONICO

O

nimero de empregados

a que se refere o caput desta clSusula serii aferido computando_se a

totaladade dos estabelecimentos da empresa.

R[tAcO[S SIN DICA S

coNrRrEurcoEs srNDrcArs

CLAUSULA VIGESIMA NONA. CONTRIBUICAO DOS EMPREGADOS

As empresas, como intermedi6rias, descontareo da

remuneragSo de todos os seus
empregados, a importancia de 6% (seis por cento) dos salSr;os do m6s de junho de 2014,
respeitado o limite miximo de RS 105,00 (cento e cinco reais), recolhendo os valores em prot
da Entidade Sindical Profissional, a titulo de contribuiCSo assistenciat, como deliberada e
aprovada pela Assembleia Geral, conforme artigo 8 da Convengeo 95 da OlT, e na forma do
Termo de AdesSo aoTermo de Ajustamento de Conduta -TAC ns 454/2004, firmado perante o

do Trabelho e Emprego, processo 46211.O15793/2c{,4-19, realizando o
recolhimento atrav6s de guias pr6prias fornecidas pela Entidade Profissional, at6 15 de julho
de 2014.
Ministdrio

PARAGRAFO PRIMEIRO

Fica asseguredo o direito de oposifeo aos empregados referent€ i contribuicSo de
empregados prevista nesta Convendo Coletiva de Trabalho, a ser exeraido estritamente
dentro dos primeiros l0 (de2)dias contados da data da celebrageo d€ste tnstrumento? o qual
dever6 ser entregue ; Entidade Profissional direta e pessoalmente, ou etrav6s de
correspondencia escrite de pr6prio punho do empregado, com "AR" (Aviso de Recebimento)
individual e em nome do empre8ado, postada at6 aquele 100 (decimo) diaPARAGRAFO SEGUNDO

Dentro de 15 (quinze) dias do desconto, as empresas encaminhar;o

)

Entidade Profissionat

c6pias de comprovaCeo dos recolhimentos dos valores, acompanhad3s das reiac6es de
empre8ados contribuintes, das quais constem os sal6rios anteriores e os corrigidos.
PARAGRAFO TERCEIRO

O recolhimento dos valores alem dos prazos estabelecidos ser6 acrescido de multa de 2% ldois
por cento), juros morat6rios e atualizafeo monetiiria pela variaCSo do INPC.

CLAuSULA TRIGESIMA‐ CONTRIBUicAO S,NDICAL― DIFERENcAS

i

As panes ajustam que eventuais diferenFs relativas contribui(5o sindical (exercicio 2014)
dos empregados abrangidos pela presente ConvengSo Coletiva de Trabalho, serao descontadas

do m6s de junho e poderSo ser recolhidas, sem acr6scimos legais, at6 o dia 30 de julho de

20t4.

CLAUSUTA TRIG6SIMA PRIMEIRA

' CONTRIBUICAO

DOS EMPREGADORES

As Empreses ab.angidas por esta ConvengSo Coletiva de Trabalho e representadas pelo
Sindicato do Comdrcio do Vale do Sapucai recolhereo a tatulo de Contribuig5o Assistenciat
Patronal, atd 31 de a8osto de 2014, em razeo do nimero de empregados a importAncia

De0al0empregados

RS

75,00 ( setenta e cinco reeis)

De

L1a 30 empregados

R5 117,00 (cento e dezessete reais)

De

31 a 70 empregados

RS

217,00 (duzentos e dez€ssete reais)

De

71 a 100 empregados

RS

366,00 (trezentos e sessenta e seis reaisl

RS

583,00 (quinhentos e oitenta e tres reais)

Acima de 100 empregados

019 - os recolhimentos al€m da data estabelecida nesta clausula, ficar;o sujeitos a multa de
2% (dois por cento), al6m de juros de mora de 1% (um por cento) ao m6s e atuatizaGo
monetiiria pela veriaFo do INPC.

5

- A contribuido

assistencial patronal ser; calcutada por estabetecimento (tolas,
escrit6rios, dep6sitos, etc.), mas a empresa, com mais de um estabelecimento, poder; optar
2-o

entre o recolhimento individualizado d€ .ada um dos estabelecimentos ou englobar todos os
pagamentos em uma Unica guia, sendo que, nessa iltima situateo devere dar ci€ncia ao
Sindicato do Comercio do Vale do Sapucei por meio de uma relaeSo expticativa.

0

3-o

- As empresas poderao obter as guias da contribui(eo assistencial patronal na sede do

Sindicato do Com6rcio do Vale do Sapucaiou pelo site www.sindvate.com.br.

I4p - As empresas que venham

a ser €onstituidas ap6s agosto, recolherao a contribuiGo
assistencial patronal com base na sua primeira folha de pagamento, proporcionalmente aos
meses de efetiva atividade,

CLAUSUTATRIG6SIMASEGUNDA CONTRIBUICiO CONFEDERATIVA PATRONAL
A contribuiCao confederativa seguir6 o valor estipulado pela Fecom6rcio e dever6 ser paga at6

o daa 31 de maio de 2014, sendo que a5 guias poderao ser emitidas pela internet no site da
Fecomdrcio ou serSo enviadas pelo correio para que as empresas recolham a contribui(:o em
nome do SINoVAIE.

d

/

κ

●

tiNlCO Os recothimentos atem da data estabetecida nesta Ctiiusuta, ficarao
suieitos a multa de 2% ldois por cento), at6m de juros de mora de 1% (um por cento) ao m€s e
atuali2afeo monet6ria pela variaCao do tNpC.
PARAGRAFO

DtsPostc0Es GERAtS
APLICACAO DO INSTRUMENTO COLETIVO

crAusuLA TRtGEstMA TERcEtRA -ApUcACAo DA coNvENCAo
A presente ConvenfSo se aplica aos empregados do com€rcio atacadista de |TAIU BA.

oUTRAS DTSPOStCoES

clAusurA TRtcEstMA euaRTA - FtscArrzAcAo

- sRTE

A Superintendancia Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais 6 autorizada a fiscalizar
a presente ConvengSo/ em todas as suas clSusulas. O t6rmino da vigencia da convencao n5o
excluias empresas da obrigaeao de cumprimento das suas clSusulas,

CLAUSUTA TRIGESIMA QUINTA - TFEITOS

E, para que produza seus juridicos efeitos, a presente ConvenCeo Coletiva de Trabalho foi
lavrada em 2 (duas) vias de igual forma e teor, sendo levada a dep6sito e registro junto:

Superintendencia RegionaldoTrabalho e Emprego em Minas Gerais.

Varginha,02 de,unhO de 2014
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