coNVENCaO COLETTVA DE TRAEALHO 2014

S ND CATO DOS EMPREGADOS NO COMERC10 DE VARGINHA E REGIAO , CNPJ n
25656687/000149, neste ato representado(a)pOr seu Pres dente′ sr(a) CIBELE CRIST,NA
LEMOS DE OtiVEIRA;
E

SINDICATO DO COMERC10 VAREJSTA O[ ITNUBA′ CNPJ n 08 868 490ノ 0001‐ 54, neste ato
representado(a)pO「 Sell Pres dente,S「 (a)SEBASTIAo AMARANTE DOs sANTOS,

celebram a presente CONVENCAO

COLETTVA DE TRABAIHO, estipulando

as condig6es de

trabalho previstas nas cl6usulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA- vIGENcn T oATA-BASE

As partes fixam a vigtncia da presente ConveneSo Coletiva de Trabatho no periodo de 1e de
janeiro de 2014 a 31 de de2embro de 2014 e a data,base da cate8orie em te de ianeiro.

CtAuSulA SEGUNDA‐ ABRANGeNC,A
A presente Conven,う 。COletiva de Trabalい 。abrangerl a(s)categor a(s)eCOnomica― com̀「 cio
varel sta‐ ep「of ssiOna ‐empregados no comOic o vareliゞ a,com ab「 angOncia terntO■ a em

talubl/MG

SALARIOS, REfuUSTES E PAGAMENTO

P SO SAIARIハ [

CLAUSUTA TERcEIRA. SALARIo DA CATEGoRIA

As partes ajustaram que o menor ra15rio a ser pago

a partir de 1s de janeiro de 2014, de

i

categoraa profissional e de ingresso, sera,

RS 765,50 (setec€ntos e sessenta

e cinco reais e

cinquenta centevos) mensais.

CIAUSULA OUARTA - GARANTIA MiNIMA

F

侭

∂

Aos denominados comissionistas puros, isto 6, aos que percebem somente salerio a base de
comiss6es, fica concedida Lrma garantia-minima mensal, no valor de RS 800,00 (oitocentos reais).
Aos denominados comissionistas mistos, isto 6, os que percebem parte fixa mais comiss6es,
fica concedida uma garantia minima mensal, no valor de RS 755,50 {setecentos e sessenta e
cinco reais e cinquenta centavos)-

REATUSTES/CORRtC0ES SALARtAtS

CLAUSULA QUINTA. REAJUSTT SATARIAT

A

i

categoria profissionel representada pela Sindicato dos
Empregados no Com6rcio de Varginha e Regiao, no dia 1e de janeiro de 2014 - data-base da
Entidade Patronal concede

categoria profissional reajuste salariel, a incidir sobre os salSrios vigentes no m€s de aplicaCso
do indice de proporcionalidade abaixo:

MES DE ADITIISSAO E DE

INCIOCNCIA DO REAJUSTE

:NDiCE

FATOR DE r{ULTtPLtCA9 AO

650%

1 0650

Fevereiro/13

594%

10594

MarEo/13
Ab■ レ13
Malo′ 13
」unho′ 13
」ulho′ 13

5,690/.
4,a4vo

1
1
1
1
1

AtO

」anei「

o′

13

Agosto/13
Setembro′ 13
Outub「 o′ 13
Novem bro/ 1 3
Dezembro/13

429%
3,'140/o

320%
266%

0569
0484
0429
0374
0320

1 0266

2.t2%

1 0212

1.58%

106%

10158
10106

0,530/o

1 0053

PARAGRAFO PRIMEIRO

Na aplicaCSo dos indices acima jii se acham automaticamente compensados os aumentos
espontaneos e/ou antecipac6es salariais concedidos no periodo de 1s de janeiro de 2013 a 31
de dezembro de 2013.

PARAGRAFO S[GUNDO

w
*

N;o podereo ser deduzidos os aumentos decorrentes de t6rmino de aprendiragern, promoc:o,
por merecimento e antiguidade, transfer6ncia de cargo, funt;o, estabelecimento ou de
localidade, bem assim de equiparag;o satariat dererminada por sentenea transitada em
julgado.

ctAusutA sErla - sAtaRto MtsTo -ApucAcao
Os empregados que percebem sal6rio misto (parte fixa mais comiss6es) tereo
ajustada na cliiusula quinta a ser aplicada somente sobre a parte fixa do sa16rio.

PAGAMENTO DE SALARIO

CLAUSUTA

SEIIMA.

-

a

coareg5o

FORMAS E PRAZOS

DIFERENCAS SATARIAIS

As eventueis diferen(as salariais decorrentes da aplicagSo da presente Convendo Coletive de
Trabalho poderSo ser pagas, da seguinte forma:

a)

as eventuais diferencas salariais relativas ao salario do mes de janeiro de 2014 poder;o ser
pagasjuntamente com o salirio do m6s de maiode2014;

b)

as eventuais diferen(as salariais relativas ao salerio do m6s de fevereiro de 2014 poder:o

ser pagas juntamente com o saliirio do m6s dejunho de 2014;

c)

as eventuais diferencas salariais relalivas aos salerios do mOs de margo de 2014 poderao

serpaSasjuntamente com osaliirio do m6s de iulhode 2014j

d)

as eventuais diferengas satariais retativas eos saliirios do mes de abril de 2014 poderAo ser

pagasjuntamente com osal6riodom€sde aSosto de 2014.

CLAUSULA OITAVA. ENVETOPE DT PAGAMENTO

No ato do pagamento de sal6rios, os empregadores devereo fornecer, aos empregados,
€nvelope ou documento similar que contenha o valor dos saldrios pagos € respectrvos

夕

'

ISONOヽ ИIA SALARIAL

CLAUSULA

NoNA

MENoR SALARIo NA FUNcAo

Fica garantido ao empregado admitido para a funfeo de outro dispensado sem justa causa,
salario igualdo empregado de menor saldrio na funteo, sem considera r vantage ns pessoais.

DESCONTOS SAIARIAIS

CLAUSULA DTCIMA. RECEEIMINTO DE CHEQUES

f

vedado irs empresas descontarem, dos salSrios de seus empregados, as importancias

correspondentes a cheques sem fundos recebidos de clientes, desde que o empregado tenha
cumprido as normas da empresa quento ao recebimento de cheques.

OUTRAS NORヽ4AS REF[RCNTES A SALAR10S, RENuSTES,PAGAMENTOS E CRIT̀R10S PARA
CALCutO

Dt tERIAS, 139 E RESCISAo
DO COMISSIONISTA - Para efeito de pagamento de f6rias, 13e salario e resclsao contratual,
sera tomada por base de cilculo a madia das comiss6es percebidas nos iltimos 6 (seis) ou 12
CI-AUSUTA DECIMA PRIMEtRA. MEDIA DT CoMISSOES P/ CALCULo

(doze) meses, a que for mais favor:rv€1.

CLAUSULA DECIMA SEGUNOA. SUBSIIIUICiO

Enquanto perdurar a substituigeo que nao tenha car6ter eventual, o empregado substituto
farii jus ao salirio contratualdo substituido.

GRATTFTCAe0ES, ADrCrONAtS, AUXiLtOS E OUTROS

GRATIFICACAO DE TUNCAO
CLAUSULA D6CIMA TERCEIRA . QUEBRA DE CAIXA

Todo empreSado que em sua jornada de trabalho exerqa a fun95o exclusivamente de carxa,
deverii t6-la anotada em sua carteira de trabalho, recebendo, a titulo de quebra-de,caixa, o
valor mensal de RS 36,00 (trinta e seis reais), por essa fun9eo.

ブ

PARAGRAFO

UNIco

Caso o empreSador passe a adotar, a partir de 1p dejanearo de 2014, como norma da empresa,
que nao serao exigidas reposiC6es de diferen9as apuredas no caixa, ou no controle de entrega
de valores, nSoficar6 obrigado a pagar a verba a titulo de quebra de,caixa.

ADIC10NAL DE HORA― [XTRA

CLAUSUIA D6CIMA QUARTA, HORAS EXTRAS
As horas extras serao paBas com um adicional de 100% (cem por cento) sobre o sat;rio,hora

PARAGRAFO UNICO

O percentual de que trata o caput desta cl6usula aplica,se

;

hip6tese do 5 4s do artigo 71 da

CTT,

PREI.l10S

CTAUSUTA DEcIMA

QUINTA PREMIos coMIssIoN IsTAs

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

minima estipulada na cldusula quarta, ser;o €oncedidos pr€mios mensais de R$ 64,00
(sessenta e quatro reais). Aos comissionistas mistos que auferirem comiss6es mensais em
valor superior eo da garantia-minima estipulada na cl6usula quarta, serSo concedidos pr6mios
mensais de RS 32,00 (trinta e dois reais).

SEGURO DE VIDA

CLAUSULA D(cIMA STTTA. SEGURo DE VIDA TM GRUPo

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

CONTRATO DE TRABATHO

-

ADMISSAO, DTMISSAO, MODALIDADES

DESTI6AMENTO/DEMISSAO

酬が

CLAUSULA DECIMA SETIMA. COMUNICAcAo DE DISPENsA

No ato da dispensa do empregado, a empresa deverd comunicS-la por escrito.
PARAGRAFO PRIMEIRO

No caso de concessSo de aviso previo pelo empre8ador, o empregado podera ser dispensado

deste se, antes do t6rmino do aviso comprovar haver conseguido novo emprego, recebendo,
na hip6tese, apenas os dias efetivamente tra ba

lh

ados.

PARAGRAFO SEGUNDO

Ocorrendo a hip6tese do ! 1e, fica facultado ao empregador efetuar o pagamento das verbes
rescis6rias no primeiro (1a) dia itil seguinte i data estabelecida para o t6rmino do aviso
previo.

RETACOES DE TRABATHO _ CONDICoES DE TRABALHO, NORMAS DT PTSSOAL E ESTABII.IDADES

ESTABIL DAD[￨.lA[

CLAUSUTA DTCIMA OITAVA. ESTABILIDADE GESTANTE

Fica deferida a estabilidede

provis6ria; empregada gestante, desde a conceprao, pelo prazo

de 60 (sessenta) dias a contar do t6rmino da licenga oficial.

IORNADA D[ TRAEATHO_ DURACAO, DISTRIBUICAO, CONTROLE, FAITAS
PRORROGACAO/REDUCAO

DE

IORNADA

CIAuSulA D[C MA NONA‐ ADEQUAcAO DEJORNADA DE TRABAtHO

E p€rmitido que os empreBadores do com6rcio varejista de ltajuba escolham os dias da
semana (de segunda- feira a siibado) em que ocorrerao redut6es da jornada de trabalho de
seus empregados para adequd-la ;s 44 (quarenta e quatro) hores semanaisPARAGRAFO PRIMEIRO

adot;o do sistema de compensac;o de horas extras, pelo qual as
horas extras efetivamente realizadas pelos empregados, limitadas a 2 (duas) horas die(as,
Faculta s€ irs empresas a

durante o mes, podereo ser compensadas, no prazo de at€ 90 (noventa) dias ap6s o m€s da
prestat;o da hora/ com redue6es dejornadas ou folgas compensat6rias.

PARAGRAFO SEGUNDO

Na hip6tese de, ao final do prazo do parigrafo anterior, neo tiverern 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 cliiusula decima
quarta desta Conven9So Coletiva de Trabalho, observando-se o disposto no pariBrafo Uni€o da

referida cl;iusula.
PARAGRAFO TERCTIRO

Caso concedidas, pela empresa, redug6es de jornada ou folgas compensatorias al6m do
nLimero de horas extras efetivamente prestadas pelo empregado, essas n5o poder;o se
constituir como cr6dito para a empresa, a ser descontado ap6s o prazo do pariigrafo prime.o

(51e)desta cleusula.
PARAGRAFO QUARTO

Recomenda-se as empresas que, quando
a empresa

a

jornada extreordiniria atingir as duas horas di;rias,

forneta lanche, sem 6nus para o empregado,

CONTROLE DE,ORNADA

CLAUSUTA VIGESIMA, SISTIMA ALIERNATIVo ELETRoN|co DE CoNTRoTE oE ]oRNADA DE
TRABALHO

Consoante o disposto no 5 2e, do art. 74, da Consolida9So das Leis do Trabalho e nos motdes
do art. 2! da Portaria ne 313, de 25/2/2011, do Mf E, faculta-se as empresas a adoC;o de
sistema alternativo elet16nico de controle de jornada de trabalho.
PARAGRAFO PRIMEIRO

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

admitir:

l)

restric6es

ll)

marcaCSo automitica do pontoi

lll)

exigencia de autorizaeeo p16vie para marca(6o de sobrejornada; e

lV)

alteraCSo ou eliminaCSo, pelogestor, dos dados reBistrados pelo empregado-

)

marca9eo do ponto;

PARAGRAFO SEGUNDO
O sistema alternativo de ponto eletronico adotado deveril reunir, tambdm, as seguintes

condie6es:

l)

encontrar-se disponivel no local de trabalho;

ll)

permitir a identifica(eo de empregador e empregado;

lll)

possibilitar, atrav6s da central de dados, a extrado eletr6nica e impressa do reSistro das
mar.a96es realizedas pelo empregado;

lV)

possibilitar, atrav6s da central de dados, a extrag:o eletr6nica e impressa do reSistro fiel
das marcaC6es realizadas p€lo empr€gado, mediante solicitageo da fiscalizag;o;
PARAGRAFO TERCTIRO

Somente ser6 admatida a marcagSo do ponto elet16nico nas depend€ncias internas das
empresa5, sendo vedada a utilizaGo de outros me,os.
PARAGRAfO QUARTO
O sistema alternativo de ponto eletr6nico poderi conferir ao empreBador a opgao entre a

impressao do comprovante de cada marcacao do ponto ou entrega obrigat6ria do espelho de
ponto mensal luntamente com o pagamento do sal6rio do respectivo m6s,

FALTAS

CLAUSULA VtGEStMA PRIMEIRA AUSCNCIA PARA ACOMPANHAMENTO DE DEPENDENIES T
INCAPAzES

O comerciiirio terii abonada a falta para acompanhar os seus dependentes e incapazes, estes
0ltimos assim declarados na forma da lei, para atendimento m6dico, limitada a 1 (umalfalta

por semestre, desde que comprove, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) €ontados do
atendimento, seu comparecimento como acompanhante atrav6s de atestado ou declaraE;o
assinada pelo m6dico responsiivel.

JORNADAS ESPECIAIS (MUtHERTS, MENORES, ESTUDANTES)

CTAUSULA VIGf SIMA SEGUNDA EMPREGADO ESTUDANTE

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

hor;irio de trabalho, sua ausCncia da empresa, duas 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 quatro) horas, e, depois, comprove o seu comparecimento as provas ou exemes, por
docu mentos fornecidos pelo estabelecimento de ensino.

oUTRAS DTSPOSTC0ES SOBRE IORNADA

CLAUSUTA VIGESIMA TERCEIRA . DIA DO COMERCIARIO

No tocante ao Dia do Comercidrio as partes transigirar. e lransacronaram, flcando acertado
que serd comemorado na segundaJeira de Carnaval (03/03/2014).
PARAGRAFO PRIMEIRO

o empregador que n5o dispensar o empregado de prestar servico na referida seSundaj€ira de
Carnaval. deveri conceder'lhe uma folea compensat6ria no decorrer dos 90 (noventa) dias
que se seSuirem a essa segunda feira, sob pena de pagamento, em dobro, desse feriado
trabalhado.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - JORNADA ESPECIAL 12 X 36 HORAS

Faculta'se a adoeeo do sistema de trabalho denominado'lornada Especial", com 12 (doze)
iroras de trabalho por 36 (trinta e te15)horas de folga, para o servrgo de vigia.
PARAGRAFO PRIMEIRO

Para os que trabalham sob a denominada 'lornada Especial', as 12 (doze) horas ser5o
entendidas como normais, sem incidencia de adicional ref€rido na clSusula decima quana
desta Conveneao Coletiva de Trabalho, ficando esclarecido i8ualmente n5o existir horas enras
no caso de serem ultrapassadas as 44 (quarenia e quatro) horas semanais, desde que o
excesso seja compensado na semana seguinte, o que e pr6prio desta "lornada Especial'.
PARAGRAFO SEGUNDO

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

Nao se aplca a hip6tese especifica desta cl6u5!la as disposrg6es contidas na cla!5ula dec ma
nona d€sta Convene:o Coletiva de Trabalho.

CIAUSULA VIG65IMA QUINTA TRASALHO EM FERIADOS

tica autorizado o trabalho nos feriados nos estabelecimentos comerciais do segmento de
g6neros alifienticios, exceto nos seguintes feriados: 01/01/2015 (Dra da confraternizac;o
universal), 18/0al201a (Sextajeira da PaixSo), 1sl05/2014 (Dia do Trabalho), 25l1212014
(Natal).
PARAGRAFO PRIMfIRO

O trabalhador que prestar servrco em feriado

com no minimo

I

teri

sua jornada estabelecida em 8 (oito) horas,

(uma) hora de rntervalo, para descanso e alimentae;o, n;o sendo permitida,

em nenhuma hipotese, a realizateo de jornada de trabalho extraordin,ria.

PARAGRAFO SEGUNDO

O comerci6rio que trabalhar em feriado far:t jus a uma gratificat6o, por cada f€riado
trabalhado, de RS 49,00 (quarenta e nove reais) , a titulo de alimentat:o, sem natureza
salarial, independentemente da duraCUo dajornada de trabalho.
PARAGRAEO TERCEIRO

O valor a que se refere o pariigrafo segundo desta cliiusula, dever6 ser pago]unto com e folha

de pagamento do mes correspondente ao feriado trabalhado.
PARAGRAFO AUARTO

Os estabelecimentos comerciais, como forma de compensagSo dos dies 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 (sessentaldias, a contar do
feriado trabalhado. Decorrido o respectivo prazo de compensacSo para e concessSo da folga,
sem que ela tenha sido concedida, o empregado farii jus ao recebimento de horas extras,
calculadas

)

base de 100% (cem por centol, conforme legislag5o vigente.

PARAGRAFO QUINTO

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

Neo poderii, em nenhuma hip6tese, ser utilizado o banco de horas estabelecido na clausula
d6cima nona desta convengEo coletiva para compensageo desses feriados, sob pena de
incidoncia da multa ajustada no pariigrafo ddcimo desta cl6usula.
PARAGRAFo SETIMo
O trabalhador que se demitir ou vier a 5er demitido e que neo vier a gozar da folga relativa ao

feriado trabalhado, farii jus a uma indenizagSo, correspondente a 1 (um) dia de salirrio pelo
feriado trabalhado, al6m do valor de RS 49,00 (quarenta e nove reais) ,fixado no pariigrafo
segundo desta cl6usula, a ser pago na r€scisao contratualPARAGRAFO OITAVO

Para o trabalho em feraados deverSo ser observados os intervalos intrajornada e interjornada
previstos na legislatao trabalhista.
PARAGRAFO NONO

Para o trabalho nos dias de feriados, as empresas deverao fOrnecer vale‐ transpOrte aos seus
empregados, na forma da Iei.
PARAGRAFo

oTcIMo

〃/̀

Fica estabelecido que o n3o cumprimento de quaisquer das condiqbes prevjstas nesta cl6usuta

e em seus par6grafos, implicarii na incidencia de multa de RS 100,00 (cem reais) a favo. do
empregado prejudicado, cumutativa por cada infraCAo.

SAUDE E SEGURANcA DO TRABALHADOR
CONDicOES DE AMBIENTE DE TRABALHo

CTAUSULA 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.

UN FORM[

CLAUSULA VIGEsIMA

sIIIMA

Fica estabelecido que

o

UNIFoRME

empregador fornecerj gratuitamente, uniforme ao empregado,

quendo de uso obriSat6rio, inclusive calgados, se exigido de determinado tipo.

oUTRAS NORMAS DE pREVENCAO Dt ACtDENTIS E DOENCAS PROFtSStONAIS

CLAUSUTA VIGESIMAoITAVA. DISPENSA DT MEDIco cooRDENADoR

As empresas com mais de 25 (vinte e cinco) e menos de 50 (cinquenta) empregados,
enquadradas no grau de risco 1ou 2, segundo o euadro tda NR 4, ficam desobrigadas de
indicar mddico coordenador do pCMSO.
PARAGRAFo IJNICo
O

nimero de empregados

a que se refere o caput desta cliiusula serit aferido computando se a

totalidade dos estabelecimentos da empresa,

RELAC0tS StNDtCAtS
coNTRtBUtC0ES StNDtCAtS

cLAusutA vtcEst[4A NoNA - coNTRtBUtCAo Dos EMpREGADos

/

As empresas, como intermediSrias, descontar5o da remunera(eo de todos os

seus

empregados, a importencia de 6% {seis por cento) dos sal;irios do mes de junho de 2014,
respeitado o limite m6ximo de RS 105,00 (cento e cinco reais), recolhendo os valores em prol
da Entidade Sindical Profissional, a titulo de contribuiCSo assistencial, como deliberada e
aprovada pela Assembleia Geral, conforme artigo 8 da Convencao 95 da OlT, e na forma do
Termo de Adeseo aoTermo de Ajustamento de Conduta -TAC

ne

45412004, firmado perante o

Minist6rio do Trabalho e Emprego, processo 462l.1.O7519312OtJ4 19, realizando o
recolhimento atravds de guias proprias fornecidas pela Entidade Profissional, at6 15 de julho
de 2014.
PARAGRAFO PRIMEIRO

Fica assegurado

o direito de

oposigSo aos empregados referente

)

contribui(ao de

empregados prevista nesta Conven9eo Coletiva de Trabalho, a ser exercido estritamente
dentro dos primeiros 10 (dez) dias contados da data da celebra{eo deste lnstrumento, o qual

dever6 ser entregue i tntidade Profissional direta e pessoalmente, ou atrav6s de
correspondencia escrita de pr6prao punho do empregado, com "AR" individual (Aviso de
Recebimento) postada at€ aquele 10e (d6cimo) dia.
PARAGRAFO SEGUNDO

Dentro de 15 (quin2e) dias do desconto, as empresas encaminhareo

)

Entidade Profjssional
c6pias de comprovaeao dos recolhimentos dos valores, acompanhadas das relag6es de
empregados aontribuintes, das quais constem os sa16rios anterior€s e os corriBidos.
PARAGRAFO TERCEIRO

O recolhimento dos valores al€m dos prazos estabelecidos ser6 acrescido de multa de 2% (dois

por cento),juro5 morat6rios e atualiia9;o monetiiria pela variageo do INPC.

cLAUSULA TRTGeSTMA - CONTR|EUTCAO StNDtCAL - DTFERENCAS

As partes ajustem que eventuais diferenCas relativas; contribuigeo sindical (exercicio 201a)
dos empregados abrangidos pela presente Conven9So Coletiva de Trabalho, serSo descontadas

do sal6rio do mes de junho e poder5o ser recolhidas, sem acr6scimos legais, at6 o dia 30
(trinra) de julho de 2014.

DlSPOSlcOES GERAIS

Apt cAcAO DO INSTRUM[NTO COLETIVO
/´

CLAUSULA TRIG(SIMA PRIMEIRA . APUCAGAo DA CoNVENcAo

A presente Convenf;o se aplica aos empregados do com6rcio VAREJISTA

Dt |TAIUBA.

｀

形

oUTRAS DTSPOSTCoES

CLAUSULA TRIGESIMA sEGUNDA

FIscALIZAcAo

sRTE

A Superintendencia Regional do Trabatho e Emprego em Minas Gerais e autorizada a fiscalizar

a presente ConventSo, em todas as suas cl6usulas. O t6rmino da vig6ncia da convenr5o n;o
exclui as empresas da obrigatSo de cumprimento das suas cl6usulas.

CLAUSULA IRIGESIMA TERCEIRA . EFETTOS

E, para que produza seus juridicos efeitos, a presente Convengeo Coletiva de Trabalho foi
lavrada em 2 (duas) vias de iguel forma e teor, sendo ievada a dep6sito e reBistro iunto

i

SuperintendCncia Regional do Trabalho e Em

Minas Gerais.

ta,ub6′

CIB[LE CRISTI

DE OLIVEIRA
TE

SINDICATO DOs EMPREGADOS NO COMERC10 DE VARGINHA E RECIA0

DO COMERC10 VAR口 iSTA DE,TN uBA

