
ATA DA PRIMEIRA REUNlAO 
EXTRAORDINARIA DO SINALIMENTOS 
E O SITRACOM REALIZADA NO 
SEPERMERCADO IRMAOS GONgALVES 
NO DIA DOZE DE FEVEREIRO DE DOIS 
MIL E VINTE E UM.

Acs doze dias do mes de fevereiro do ano de dois mil e vinte e urn, reuniram-se em 
sessao extraordinaria o Sindicato do Comercio Varejista de Generos Alimenticios do 
Estado de Rondonia - SINALIMENTOS/RO e o Sindicato dos Trabalhadores no 
Comercio de Bens e Servigos do Estado de Rondonia - SITRACOM-RO, em reuniao 
realizada no Supermercado Irmaos Gonsalves sito a Rua Ricardo Catanhede, 814, 
Bairro Liberdade, Jaru/RO a fim de realizar as negocia^oes da convenpao coletiva para 
o periodo de primeiro de fevereiro de dois mil e vinte e um a trinta e um de Janeiro de 
dois mil e vinte e tres. Tomando a mesa o Presidente do SINALIMENTOS. o Sr. JOAO 
GONgALVES FILHO, a tesoureira a Sra. MARIA DO CARMO DA SILVA 
GONgALVES, e os assessores JEFFERSON SILVA FRANCELINO e VILSON JOSE 
FELIX, e pelo SITRACOM-RO o Sr. EDMUNDO FERREIRA LIMA Vice-Presidente 
e o Sr. SAUL VICENTE PESSOA Secretario. 0 presidente Sr. Joao Gonsalves Filho, 
declarou aberto os trabalhos as OShOOmin (oito boras), momento em que comeqou a 
negociar a conven^ao coletiva de trabalho. Depois de algum tempo de negociaqao, 
ficaram aprovadas as seguintes clausulas: CLAUSULA PRIMEIRA - DA
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VIGENC1A E DATA BASE - Os Signatarios destes expedientes, acordam entre si que 
a vigencia da presente convenqao coletiva de trabalho sera de 01 de Fevereiro de 2021 e 
terminando em 31 de Janeiro de 2023. Fica convencionada que a data base dos 
empregados no Comercio do Interior do Estado de Rondonia e no mes de Fevereiro de 
cada ano. PARAGRAFO PRIMEIRO 0 empregado que for dispensado, sem justa 
causa, dentro do periodo de 30 (trinta) dias que anteceda a data base, tera direito a uma 
indenizayao equivalente a um salario mensal da data da dispensa. PARAGRAFO 
SEGUNDO: () pagamento das verbas rescisorias com o salario ja corrigido nao afasta o 
direito a indenizayao adicional de que trata esta clausula (Enunciado 314 - TST). 
CLAUSULA SEGUNDA - ABRANGENC1A: A presente Convenyao Coletiva de 
Trabalho abrangera a(s) categoria(s) Trabalhadores no comercio Varejista de Generos 
Alimenticios, com abrangeneia territorial em Alta Floresta D'oeste/RO. Alto Alegre dos 
Parecis/RO, Alto Paraiso/RO, Alvorada D'oeste/RO, Ariquemes/RO, Buritis/RO, 
Cabixi/RO, Cacaulandia/RO. Cacoal/RO, Campo Novo de Rondonia/RO, Candeias do 
Jamari/RO, Castanheiras/RO, Cerejeiras/RO. Chupinguaia/RO, Colorado do Oeste/RO. 
Corumbiara/RO, Costa Marques/RO. Cujubim/RO, Espigao D'oeste/RO, Governador 
Jorge Teixeira/RO, Guajara-mirim/RO, Itapua do Oeste/RO, Jaru/RO, Ji-parana/RO. 
Machadinho D'oeste/RO, Ministro Andreazza/RO, Mirante da Serra/RO, Monte 
Negro/RO. Nova Brasilandia D'oeste/RO. Nova Mamore/RO, Nova Uniao/RO, Novo 
Horizonte do Oeste/RO, Ouro Preto do Oeste/RO. Parecis/RO. Pimenta Bueno/RO. 
Pimenteiras do Oeste/RO. Presidente Medici/RO. Primavera de Rondonia/RO, Rio
Crespo/RO, Rohm de Moura/RO, Santa Luzia D'oeste/RO. Sao Felipe D'oeste/RO. Sao 
Francisco do Guapore/RO. Sao Miguel do Guapore/RO. Seringueiras/RO. 
Teixeiropolis/RO. Theobroma/RO. Urupa/RO. Vale do Anari/RO, Vale do Paraiso/RO 
e Vilhena/RO. CLAUSULA TERCEIRA - PI SALAREAL - O piso salarial da
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categoria a partir de 1° de Fevereiro de 2021, sera de RS- 1.249,00 (um mil e duzentos e 
quarenta e nove reais), mensais. PARAGRAFO SEGUNDO: As partes firmarao termo 
aditivo em Fevereiro de 2022 sobre o novo piso salarial. CLAUSULA QUARTA - 
REPOSK AO SALAR1AL - Todos os trabalhadores no comercio varejista de generos 
alimenticios. inclusive aqueles de escritorios on seqdes comerciais, em toda 
competencia territorial do sindicato, terao os sens salarios Fixos vigentes em 01 de 
janeiro de 2020, reajustados a 01 de fevereiro de 2021, com indice de 5.45 % (cinco 
virgula quarenta e eineo por cento). Sendo compensadas eventuais reajustes ja 
concedidos neste periodo. PARAGRAFO UNICQ: As partes firmarao termo aditivo 
em fevereiro de 2022 sobre o novo reajuste salarial. CLAUSULA QUINTA - 
ANOTACOES NA CTPS - As empresas deverao anotar nas CTPS a funqao 
efetivamente exercida, o salario. bem como os percentuais de comissao que o 
empregado fizer jus. CLAUSULA SEXTA - SAN1TARIOS - As empresas que 
empregam homens e mulheres e que tenham mais de 10 (dez) empregados e area 
superior a 350m2 (trezentos e einquenta metros quadrados), deverao manter sanitarios 
separados para seguranqa e higiene. CLAUSULA SETIMA - REMUNERACAO DO 
SALARIO COMISSAO - Aos empregados remunerados exclusivamente na base de 
comissoes sobre vendas (vendedores eomissionistas), fica assegurado uma remuneraqao 
minima correspondente ao Piso Salarial da categoria. CLAUSULA OITAVA - 
EMPREGADOS COMISSION ADOS - REPOUSO REMUNERADO - Todos os 
eomissionados terao direito ao pagamento do repouso remunerado (domingos e 
feriados). com base nas medias das comissoes percebidas no cumprimento integral da 
jornada de trabalho, desde que nao tenha faltado ao serviqo. CLAUSULA NONA - 
CALCULO DE FER1AS, 13° SALARIO E VERBAS RESCISOR1AS - O calculo de 
ferias. 13° salario e verbas rescisorias dos eomissionados tomara por base o salario 
resultante do valor medio das comissoes dos ultimos 06 (seis) meses. CLAUSULA 
DECIMA - ABONO DE FALTAS POR MOTIVO DE DOENCA - Sera abonada a 
falta da mae comerciaria, no caso de necessidade de consultar o filho de ate 08 (oito) 
anos de idade on portador de necessidades especiais, mediante comprovaqao por 
declaraqao medica oficial on medico da empresa. CLAUSULA DECIMA PRIME1RA 
- 1NTERVALO PARA LANCHE - Podera haver um intervalo de 15 (quinze) 
minutos para lanche que serao computados como tempo de serviqo efetivo de trabalho, 
em escala alternada. CLAUSl LA DECIMA SEGI NDA - DOS TRABALHOS AOS 
DOMIN(»OS E FERIADOS: I - DOS DOMINGOS: Fica estabelecido que a jornada 
de trabalho normal de todos os empregados no comercio do interior do estado de 
Rondonia sera de 44 (quarenta e quatro) horas semanais. e ao comercio varejista de 
generos alimenticios fica autorizada a abertura e funcionamento aos domingos. 
PARAGRAFO PRIME1RO - A jornada de trabalho sera de no maximo 08 (oito) 
horas e seguira um dos criterios abaixo: 1) Trabalho aos domingos alternados, on seja, a 
eada domingo trabalhado, segue-se outro domingo necessariamente de descanso; ou; 2) 
Adoqao de sistema 2X1 (dois por um), ou seja, a eada dois domingos trabalhados, 
segue-se outro, necessariamente, de descanso. PARAGRAFO SEGUNDO - a folga 
compensatoria devera ser concedida ate o setimo dia consecutive de trabalho. II - DOS 
FERIADOS: Fica autorizado o trabalho nos feriados, COM EXCEQAO dos dias: 01 de 
maio 2021/2022 (Dia do Trabalho), 25 de dezembro de 2021/2022 (Natal) e 1° de 
janeiro de 2022/2023 (Confraterniza^ao Universal). PARAGRAFO PRIMEIRO: 
Fica estabelecida multa no valor de 04(quatro) pisos salariais da categoria. as empresas 
que abrirem nos feriados nao autorizados. PARAGRAFO SEGUNDO: a vedaqao de 
trabalho nos feriados retro citados permanecera ainda que estes coincidam com o 
domingo. PA RAG R A FO IE RC E IRQ: a jornada de trabalho sera de no maximo 08
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(oito) horas. PARAGRAFO QUARTO: os empregados que cumprirem jornada de 
trabalho aos domingos e feriados farao jus, alem da folga compensatoria, a mais, 
anualmente. 02 dias de folga. PARAGRAFQ QU1NTO: para abertura nos feriados a 
empresa interessada devera obter autorizagao junto ao S1TRACOM mediante 
pagamento de taxa conforme tabela abaixo, que devera ser emitida atraves do site: 
www.sitracom.com.br . I - 01 a 10 empregados, R$ 80,00 (oitenta reais); 11-11 a 25 
empregados, R$ 130.00 (cento e trinta reais); III - 26 a 40 empregados, R$ 200.00 
(duzentos reais); IV 
PARAGRAFQ SEXTO: o valor da taxa constante no paragrafo quinto sera devido por 
feriado e por estabelecimento.
Nos dias em que a abertura nao for autorizada, fica autorizado os trabalhos nos setores 
de seguran^a/vigilancia e de manuten^ao. CLAUSULA DECFMA TERCEIRA - 
FORNECIMENTO DE LANCHES GRATUITQS - Os empregados receberao 
lanches gratuitamente. quando estiverem em regime de trabalho extraordinario, em 
carater excepcional.
CONFERENCIA DE VALORES - A conferencia de valores em caixa sera realizada 
na present;a do operador responsavel. quando for impedido pela empresa de acompanhar 
a conferencia, ficara isento da responsabilidade. PARAGRAFO UMCO - Dos valores 
excedentes no caixa nao cabera desconto dos empregados. CLAUSULA DEC1MA 

ESTABIL1DADE DOS EMPREGADOS PRESTES A SE
APOSENTAR - Os empregados que comprovadamente estiverem a 12 (doze) meses 
de aquisiyao ao direito de aposentadoria por tempo de servigo ou idade. que conte com o 
minimo de 7 (sete) anos. na atual empresa, nao poderao so fret* despedida arbitraria nos 
12 (doze) meses que antecedem a aposentadoria. salvo justa causa comprovada. 
PARAGRAFO UNI CO - Ocorrendo o desligamento por motive de aposentadoria o 
empregado nas conduces acima, faz jus a um salario nominal a titulo de gratificagao. 
CLAUSULA DECIMA SEXTA - SINDICALIZACAO DE TRABALHADORES -
Com o objetivo de incremental- a sindicaliza^ao dos trabalhadores as empresas 
colocarao a disposigao do sindicato profissional, 1 (uma) vez ao ano, locais e meios para 
este fun. sendo que o penodo dessa atividade sera convencionado reciprocamente entre 
as partes, desde que a atividade sindical permitida nao comprometa o regular fluxo de 
trabalho nas empresas e sera comunicado por escrito pelo Sindicato a empresa. o 
niimero compativel de pessoas que participarao no trabalho de sindicalizagao. 
CLAUSULA DECIMA SETIMA - LICENCA REMUNERADA DE MEMBROS
DA DIRETORIA - As empresas considerarao como licenga remunerada o tempo em 
que os componentes da diretoria ou sens suplentes indicados pelo sindicato. legahnente 
designado em eleigao. se ausentarem do servigo em niimero nao superior a 13 (treze) 
dias lileis ao ano. para participagao em congresso, seminarios. convengdes, reunioes de 
conselho. e encontros de natureza sindical. desde que seja comunicado pelo presidente 
do sindicato a empresa, com copia ao Sindicato Patronal com antecedencia minima de 3 
(Tres) dias. PARAGRAFO UNICQ - No impedimento dos membros efetivos e 
suplentes da diretoria executiva, sera designado um dos membros do conselho fiscal ou 
suplentes.
Cl MPRIMENTO - A divergencia, dissidio individual ou coletivo resultante de 
aplicagoes ou inobservancia da presente Convengao Coletiva serao dirimidos pela 
Justiga do Trabalho. CLAUSULA DECIMA NONA 
DESC UMPR1MENTO - Na hipotese de violagao de quaisquer das clausulas, a parte 
infratora esta passivel de multa de 1 (um) piso salarial da categoria por infragao; nas 
reincidencias sera aplicada a multa em dobro em favor do requerente. CLAUSULA 
VIGESIMA - DA RESPONSABILIDADE PARA AS VENDAS A PRAZO - O

mais de 40 empregados. R$ 300.00 (trezentos reais).

PARAGRAFO SETIMO:

CLAUSULA DECIMA OUARTA -

QUINTA

OITAVA DIVERGENCIA DECLAUSULA DECIMA

MULTA POR

http://www.sitracom.com.br


empregado fica isento de quaisquer responsabilidades por inadimplencia dos devedores 
da empresa, nas vendas a prazo, valores de cheques nao compensados, bem como sem 
fundos. nao perdendo a parte de suas comissoes desde que, cumprindo as normas e 
resoluqoes da empresa. CLAUSULA V1GESIMA PRiMEIRA - SERVICO PE 
UMPEZA - As empresas que tiverem mais de 10 (dez) funcionarios, terao empregados 
espedficos para servi^os de limpeza em gerah nao sendo permitido o uso de outros 
funcionarios com fun^ao especiTica. C LAUSl LA VjGESIMA SEGUNDA - I SO 
DE [JIN 1 FORME - Desde que as empresas exijam que sens empregados trabalhem 
uniformizados, obriga-se ao fornecimento gratuito, exceto calyados. salvo se o servi^o 
exigir calqados especiais de conformidade com o regulamento de uso e vestuario de 
cada empresa. PARAGRAFQ PRIMEIRO - A substiluiqao dos uni formes sera 
mediante a entrega do que estiver considerado inservivel, no prazo nunca inferior a seis 
meses de uso da vestimenta a ser substituida. PARAGRAFQ SEGUNDO - Na doaqao 
dos uniformes pela empresa aos sens empregados nao podera ser inferior a 2 (duas) 
vestimentas completas. PARAGRAFQ TERCEIRQ - Obriga-se o empregado a zelar 
pela conservaqao do uniforme, usando-o somente quando em serviqo por se tratar de 
material de propriedade da empresa. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DIA 
1)Q CQMERC1AR1Q - Comemora-se na segunda-feira de carnaval, o dia do 
comerciario. CLAUSULA PAGAMENTC)DEVIGESIMA OUARTA
SAFARIQ - As empresas se comprometem em realizar o pagamento de sens 
empregados nas seguintes condi^oes: a) Ate o quinto dia util do mes subseqtiente; b) na 
hipotese de pagamento por intermedio de agencia bancaria sera proporcionado ao 
empregado no dia do pagamento. tempo habil para recebimento no banco, dentro da 
Jornada de trabalho. em escala alternada. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - 
QUE BRA DE CA1XA - Os empregados que exercerem a funqao de caixa on simi lares 
havera gratifica^ao mensal de 9% (nove por cento) sobre o salario base, a titulo de

DESCONTOCLAUSULA VIGESIMA SEXTAquebra de caixa.
ASS1STENC1AL PRQF1SSIQNAL - As empresas descontarao dos seus empregados 
sindicalizados, pertencentes a categoria profissional, nos termos do precedente 119 do 
TST, ou, quando autorizado pelo empregado, a importancia correspondente a 3,33% 
(tres virgula trinta e tres por cento) da remuneraqao total nos meses de julho de 
2021/2022 e dezembro de 2021/2022. devendo tal quantia ser recolhida ate o dia 10 do 
mes seguinte, como DESCQNTQ ASSISTENCIAL PROFISSIONAL, em qualquer 
banco para credito na Caixa Economica Federal, C/C n° 615-9 - Agencia 1823. Cacoal. 
atraves de guia propria fornecida pelo SITRACOM-RO, como aprovado pelos 
trabalhadores em Assembleia Geral, para que a Entidade possa manter o custeio de suas 
diversas atividades. PARAGRAFQ PRIMEIRO: O recolhimento da taxa assistencial
paga fora do prazo acarretara multa de 20% (vinte por cento) mais juros de 1% (um por 
cento) ao mes e corregao monetaria pela UFIR ou outro indice que venha a substitui-lo. 
PARAGRAFQ SEGUNDO: No mes que for efetuado o desconto Assistencial 
Profissional. nao havera qualquer outro desconto para esta Entidade. PARAGRAFQ 
TERCEIRQ: Nos casos de recusa por parte do empregador de efetuar o desconto e/ou 
do consequente recolhimento de desconto Assistencial as Entidades Profissionais 
Acordantes, serao propostas as competentes Agoes de Cumprimento na Justiga do 
Trabalho, Independente de queixas criminal, nos casos em que o Empregador efetuar o 
desconto dos empregados, e nao repassar as Entidades profissionais, por configurar 
apropriagao indebita. PARAGRAFQ QUARTO: Fica convencionado, com anuencia 
dos trabalhadores, que em havendo alteragoes no Sistema de Custeio Sindical 
decorrentes da aprovagao da Reforma Sindical e/ou outras leis, as partes voltarao a 
negociar esta clausula visando a adequagao ao novo ordenamento. CLAUSULA



VIGES1MA SETIMA - RELACAO NOMINAL PE EMPREGADOS As
empresas encaminharao a entidade profissional copia das guias de Contribui^ao Sindical 
e Assistencial, com a relayao nominal dos trabalhadores e respectivos salaries, no prazo 
maximo de 30 (trinta) dias apos o pagamento, da qual constem: a) Nome e numero do 
GNPJ da empresa; b) Nome complete do trabalhador; c) O numero de inscr^ao no 
Programa de Integra^ao Social - IMS; d) Funyao exercida; e) A remuneragao percebida 

do desconto e o valor recolhido. CLAUSULA YIGESIMA OITAVA -no mes
QUADRO DE AVISO - A empresa permitira a Fixagao de quadro de aviso do 
Sindicato para comunicagao de interesse dos empregados, vedado os de cunho politicos 
partidarios on otensivos. CLAl SI LA \ 1GES1MA NONA 
SINDICAI, - Os delegados sindicais serao eleitos nas empresas que tiverem 40 
(Quarenta) on mais empregados, e terao na mesma, estabilidade por 1 (um) ano, a partir 
de sua eleigao pelos empregados da empresa, com o referendo do Sindicato Profissional 
que participa dessa convengao. PARAGRAFO UNI CO - O delegado sindical que trata 
o presente artigo, devera ter mais de 03 (tres) anos de servigo na empresa. podendo ser 
reeleito por mais 1 (um) ano de mandate. CLAUSULA TR1GESIMA - 
AEASTAMENTO DE MEMBROS DA DIRETORLA - As empresas com mais de 40 
(Quarenta) empregados garantirao o afastamento de um membro da diretoria do 
sindicato pelo menos 1 (um) dia de expediente mensal, quando necessario para o 
mesmo prestar servigos a entidade sem prejuizo de qualquer remuneragao, desde que 
seja comunicado pelo presidente do Sindicato a empresa e ao Sindicato Patronal com 
antecedencia minima de 24 (vinte e quatro) boras. CLAUSULA TRIGESIMA 
PRIM El RA - BANCO DE HORAS - E permilido que os empregadores escolham os 
dias da semana (de Segunda-feira a Sabado) em que ocorrera a redugao da Jornada de 
trabalho de sens empregados. para adequa-las as 44 (quarenta e quatro) boras semanais. 
P A R AG R A E() P RIM E1RO - Faculta - se as empresas a adogao do sistema de 
compensagao semestral de boras extras, pelo qual as mesmas, efetivamente realizadas 
pelos empregados. limitadas a 02 (duas) boras diarias, durante o semestre, poderao ser 
compensadas, dentro do proprio semestre, com redugoes de jornadas ou folgas 
compensatorias. PARAGRAFO SEGUNDO - Na bipotese de. ao final do semestre. 
nao tiverem sido compensadas todas as boras extras prestadas, as restantes deverao ser 
pagas como extras, ou seja, o valor da bora normal, acrescido do adicional de boras 
extras, conforme previsto na CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. PARAGRAFO 
TERCE1RO - Caso concedidas, pela empresa. redugoes de Jornada ou folgas 
compensatorias alem do numero de boras extras, efetivamente prestadas pelo 
empregado, no semestre. essas nao poderao se constituir como credito para a empresa, a 
ser descontado no semestre subseqtiente. PARAGRAFO QUARTO - Em caso de 
extingao do contrato laboral, por qualquer motivo, as boras trabalhadas, porem nao 
compensadas, serao remuneradas no Termo de Rescisao de Contrato de Trabalho, com o 
adicional de boras extras, conforme previsto na CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. 
PARAGRAFO OULNTO - Havera excegao. com relagao aos vigilantes ou vigias que 
poderao ter jornada de trabalho de 12 (doze) boras com descanso de 36 (trinta e seis)

HOMOLOGACAO DAS

DELEGADO

boras. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUIN'DA
RESCISOES CONTRATUAIS PELO SINDICATO DA CLASSE: As rescisoes de
contrato de trabalho com mais de 01 (um) ano de servigo serao homologadas perante o 
sindicato profissional, bem como nas suas delegacias, ate o 10° dia contado da data de 
saida. PARAGRAFO PRIMEIRO: As empresas deverao efetuar o recolhimento de 
taxa de servigo na importancia de R$ 30.00 (Trinta reais) por rescisao, que deverao ser 
emitidas no site \v\\ vv. ■dti-acom.com.br. PARAGRAFO SEGUNDO: fica 
convencionado que as bomologagoes deverao ser agendadas no prazo minimo de 02



(dois) dias uteis, devendo a empresa levar toda a documentapao exigida. 
PARAGRAFO TERCE1RQ: As empresas poderao celebrar Acordo Coletivo com o 
SITRACOM, para negociar condipoes especificas que atendam as peculiaridades de 
cada empresa. CLAllSULA TRIGESIMA TERCE1RA 
L ANC HES - As empresas com mais de 10 (dez) empregados e que tenha area igual ou 
superior a 350 m2 (Trezentos e cinquenta metros quadrados) ficarao obrigadas a manter 
urn local em condiqoes de higiene que nele os sens empregados possam fazer os lanches 
por eles adquiridos. CLAUSULA TRIGESIMA OUARTA - BEBEDOURQS E 
LIE 1 ROS - Nos recintos de trabalho serao instalados bebedouros ou filtros adequados 
com agua potavel, para atender as necessidades de todos os empregados. CLAUSULA 
TRIGESIMA QUINTA - COMPROVANTE DE PAG A MENTOS - As empresas 
deverao fornecer a todos os sens empregados envelopes mensal ou semanal, conforme o 
caso. de pagamento ou documento equivalente. contendo alem de sua identificagao, 
descripao de todos os valores pagos e descontados. CLAUSULA 
SEXTA - HORAS EXTRAS AD1CIONAL - A jornada extraordinaria de trabalho 
sera remunerada com adicional de 60% (sessenta por cento), sobre a hora normal. 
CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA - CARTA DE DECLARACAO

LOCAL PARA

TRIGESIMA

As
empresas fornecerao declaraqao. quando solicitado pelos empregados desligados, 
constando a fun^ao e o tempo de empresa. desde que nao tenha restriqoes. CLAUSULA 
TRIGESIMA OITAVA DISPENSA DO AVISO PREVIO - 0 empregado 
despedido ou que pega demissao, fica dispensado do cumprimento do aviso previo 
quando comprovado a obtenqao de novo emprego, desonerando a empresa do 
pagamento dos dias nao trabalhados. CLAUSULA TRIGESIMA NONA - AVISO 
PREVIO REDUCAO DE JORNADA No im'cio do pen'odo do aviso previo o 
empregado podera optar pela reduqao de 2 (duas) horas no im'cio ou no final da Jornada 
de trabalho desde que nao prejudique o bom andamento da empresa. CLAUSULA 
QUADRAGESIMA - AUXILIO FUNERAL - Fica assegurado ao empregado com 
mais de 01 (um) ano de service, auxilio funeral no valor correspondente a 2 (Dois) pisos
da categoria. pago em rescisao. CLAUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA - 
EMPREGADO ESTUDANTE - Fica assegurado o direito do abono de falta ao 
estudante empregado. nos dias de exames vestibulares, pre-avisando o empregador com 
antecedencia minima de 24 (vinte e quatro) horas, mediante comprovado.
CLAUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA EXAME MEDICO DO
TRABALHO - O empregador custeara o exame medico admissional, periodico, 
mudanqa de funqao, retorno ao trabalho e demissional do empregado, sendo que a 
apresenta^ao do exame demissional sera obrigatoria no ato da homologagao da rescisao. 
CLAUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA - PRORROGACAO DA
JORNADA ESTUDANTE - Nao sera prorrogada a jornada de trabalho do empregado 
estudante. ressalvadas as hipoteses do artigo 59 e 6Ida CLT. CLAUSULA 
QUADRAGESIMA OUARTA - DO EMPREGADO ANALFABETO - O
pagamento de salario do empregado analfabeto devera ser efetuado na presenga de 02 
(duas) testemunhas. CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA - SERVICOS DE 
COBRANCA - As empresas nao poderao utilizar-se de vendedores comissionados para 
efetuar servigo de cobranga. CLAUSULA QUADRAGESIMA SEXTA - 
EMPREGADOS TRANSFERIDOS - Assegura-se ao empregado transferido, na 
forma do art. 469 da CLT. a garantia de meios e condigoes para o sen retorno ao lugar 
de origem. CLAUSULA QUADRAGESIMA SETIMA - SERVICO MILITAR - 
GARANTIA DE EMPREGO AO ALISTANDO - Garante-se o emprego do 
alistando, desde a data da incorporagao no servigo militar ate 30 (trinta) dias apos a 
baixa. CLAUSULA QUADRAGESIMA OITAVA - FERIAS CANCELAMENTO



OU ADIAMENTO  - Comunicado ao empregado o pen'odo de gozo de ferias 
individuais ou coletivas, o empregador somente podera cancelar ou modificar o im'cio 
previsto se ocorrer necessidade imperiosa, ficando assegurado o direito a 50% 
(cinquenta por cento) do 13° salario, a titulo de adiantamento por ocasiao de suas ferias, 
se assim desejar o empregado, o qual fara comunicaqao por escrito a empresa, no mes 
de janeiro do ano em que serao gozadas as ferias. CLAUSULA  QUADRAGESIMA  
NONA - REDUCAO DE COMISSAQ - Nao havera redu9ao na comissao dos 
vendedores, previamente estabelecido em contrato. CLAUSULA  QUINQUAGESIMA  
- ADICIONAL  NOTURNO E ADICIONAL  DE PERICULOSIDADE - Os 
adicionais noturno e de periculosidade devidos ao empregado, serao calculados sobre o 
valor do salario base por ele percebido. CLAUSULA QUINQUAGESIMA  
PKIMEIRA  - FUNDO DE GAKANT1A  - A contribuigao para o Fundo de Garantia do 
Tempo de Servipo incidira sobre a remunera^ao mensal devida ao empregado, inclusive 
horas-extras e adicionais eventuais. (Enunciado 63 
QUINQUAGESIMA SEC.UNDA
I ISCAL1ZAC  AO DE CUMPRIMENTO  - As empresas proporcionarao livre acesso 

representantes do S1TRACOM incumbidos de verificar a regularidade do 
cumprimento dos dispositivos estabelecidos na Convengao Coletiva de Trabalho. 
CLAUSULA QUINQUAGESIMA TERCEIRA - CONTRATO DE

TST). CLAUSULA
CONVENCAO COLETIVA

aos

EXPERIENCED - PRQRROGACAQ - O contrato de experiencia podera ser 
prorrogado, respeitando-se o limite maximo legal de 90 (noventa) dias. (Enunciado 188 
- TST). CLAUSULA  QUINQUAGESIMA  QUARTA  - ASSISTENC1A JURID1CA
AOS VIGIAS  OU VIGILANTES  - A empresa prestara assistencia juddica a sen 
empregado (vigia ou vigilante) que, no exercicio da fungao, praticar ato que o leve a 
responder a A^ao Penal. CLAUSULA  QUINQUAGESIMA  QUINTA  - HORAS 
EXTRAS - 1NDEN1ZACAO - A supressao, pelo empregador, do servigo suplementar 
prestado com habitualidade, durante pelo menos 1 (urn) ano, assegura ao empregado o 
direito a indenizapao correspondente ao valor de 1 (urn) mes das boras suprimidas para 
cada ano ou fragao igual ou superior a seis meses de prestaqao de servigo acima da 
Jornada normal. O calculo observara a media das boras suplementares efetivamente 
trabalbadas nos ultimos 12 (doze) meses, multiplicada pelo valor da bora extra do dia da 
supressao. (Enunciado 291 
PRQGRAMA  DE AL1MENTACAQ  AO TRABALHADQR  - PAT - As empresas 
que se interessarem poderao tomar iniciativas em implantar o Programa de Alimentagao 
ao Trabalbador - PAT. CLAUSULA  QUINQUAGESIMA  SETIMA  - QUEBRA DE

TST). CLAUSULA  QUINQUAGESIMA  SEXTA -

MATERIAL  - Nao se permite o desconto no vencimento do trabalbador por quebra de 
material da empresa, salvo os casos de dolo, recusa de apresentagao do objeto ou 
havendo previsao contratual e culpa comprovada do empregado. CLAUSULA  
QUINQUAGESIMA  Q1TAVA - RENEGQCIACAO  - Fica convencionado, com 
anuencia dos trabalhadores, que em havendo alteragoes no Ordenamento Legal, 
decorrentes da aprovagao da Reforma Sindical e/ou outras leis, as partes voltarao a 
negociar esta Convengao visando a adequagao ao novo ordenamento. CLAUS11LA  
QUINQUAGESIMA  NONA - RELA c Xq  DE SALARIQS PE CONTRIBUICAQ:
As empresas assumem a responsabilidade de entregar aos empregados a relagao de 
salaries de contribuigao a Previdencia Social, no prazo maximo de 08 (oito) dias 

„ \ corridos. contados a partir da solicitagao, para fins de obtengao de beneficios 
\ previdenciarios, ou quando do fim do vinculo empregaticio. CUAlJSU LA  

\ SEXAGES1MA - GARANTIA  DE EMPREGO OU SALARIO:  As empresas 
Aw garantirao o emprego de sens empregados, nos casos de: Gestantes, Acidente de 
S' Trabalho, Doenga Profissional. nos termos da legislagao vigente, ressalvada a hipotese



de justa causa devidamente comprovada. E nada mais havendo a tratar o presidente 
encerrou a reuniao e mandou lavrar a presente ata que depois de lida e aprovada vai 
assinada por todos os presentes.
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