
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO
DE NITEROI E SAO GONc;ALO, CNPJ nO.
27.763.895/0001 - 72, neste ato representado (a) par seu
Presidente, Sf'. RITA DE CACIA DA SILVA
RODRIGUES DE ALMEIDA; E SINDICATO DOS
LOJISTAS DO COMERCIO DE NITEROI, CNPJ nO.
27.774.439/0001 - 28, neste ato representado (a) par seu
Presidente, Sr. JOSE LUIZ VALENTE PASCOAL;
celebram a presente CONVENc;AO COLETIV A DE
TRABALHO, estipulando as condiyoes de trabalho
previstas nas clilUsulas seguintes:

CLAuSULA PRIMEIRA - VIGEN CIA E DATA BASE - As partes fixam a vigencia da presente
Convenyao Coletiva de Trabalho no periodo de 1° de maryo de 20 II a 29 de fevereiro de 2012 e a
data base da categoria em 1° de maryo.

CLAuSULA SEGUNDA - ABRANGENCIA - A presente Convenyao Coletiva de Trabalho
abrangera a(s) categoria(s) Categoria Profissional dos Empregados no Comercio, com
abrangencia territorial em Niteroi/RJ.

CLAuSULA TERCEIRA - REMUNERA<;Ao AO EMPREGADO - Os salarios dos
empregados da categoria profissional representada pelo Sindicato dos Empregados no Comercio de
Niter6i serao reajustados, a partir de 01 de maryo de 20 11, em 100% do INPC (cern par cento),
calculado sabre a salario de 01/03/2010, ate a faixa salarial de R$ 3.000,00 (tres mil reais). Acima
deste valor e livre a negociayao entre empregado e empregador,

PARAGRAFO 2° - Para as empregados que foram admitidos ap6s a dia 0 I de abril de 2010, as
percentuais serao aplicados proporcionalmente, can forme tabela abaixo:

ADMITIDOS EM % s/ 0 Indice de reaiuste

ABRIL/2010 91,67
---

MAIO/2010 83,33

JUNHO/201O 75,00

JULHO/2010 66,67

AGOSTO/2010 58,33

SETEMBRO/2010 50,00

OUTUBRO/2010 41,67

NOVEMBRO/2010 33,33

DEZEMBRO/2010 25,00

JANEIRO/2010 16,67

FEVEREIRO/2010 8,33



PARA.GRAFO 3° - Poderao ser compensados os aumentos espontaneos concedidos no periodo de 01
maryO de 2010 a 28 de fevereiro de 201 I, exceto os provenientes de promoyao ou de empresas que
tenham quadro de cargos e salarios.

PARA.GRAFO 4° - Eventuais diferenyas decorrentes da aplicayao desta Convenyao Coletiva,
referente ao pagamento de salario do mes de maryo/20 11, deverao ser pagas, em parcela (mica, em
folha salarial do mes de abri1/2011.

PARAGRAFO 5° - A partir de 01 de maryO de 2011,0 salario minimo profissional - piso salarial e
de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais, garantido, a todos os integrantes da categoria profissional.
Durante 0 periodo de experiencia para os empregados contratados temporariamente, fica garantido
piso salarial de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais).

I- Operador de Telemarketing - aos empregados cujas funyoes determinem tarefas pertinentes a
venda atraves de telefonia ou similares: R$ 600,00 (seiscentos reais).

PARA.GRAFO 6° - Concede - se ao empregado que exercer habitualmente a funyao de caixa, a
gratificayao mensal de R$ 48,00 (quarenta e oito reais).

I- A conferencia dos valores em caixa sera realizada na presenya do operador responsavel. Quando
este for impedido pela empresa de acompanhar, ficara isento de qualquer responsabilidade ou
pagamento.

ll- No caso de maquinas eletr6nicas que tenham sistema de prestayao de contas feito por declarayao
do pr6prio operador na sua maquina, se os valores conferem com os declarados, a prestayao de contas
sera tida como perfeita, como se conferida na presenya do operador.

III - As empresas que nao descontarem as faltas havidas no caixa estarao isentas do pagamento da
referida gratificayao mensal, devendo esta condiyao ser informada ao SEC- Niter6i.

PARA.GRAFO 7° - COMPROVANTE DE PAGAMENTO - 0 pagamento do salario sera feito
mediante recibo, fornecendo-se c6pia ao empregado, com a identificayao da empresa, e do qual
constarao a remunerayao, com a discriminayao das parcelas, a quantia liquida paga, os dias
trabalhados ou total da produyao, as horas extras e os descontos efetuados, inclusive para previdencia
social eo valor correspondente ao FGTS. (PN 93 TST).

CLAuSULA QUARTA - EMPREGADO COMISSIONISTA - Os empregados comissionistas
terao a media salarial calculada pelos 12 (doze) ultimos meses para pagamento das Ferias, 13°
Salario, lndenizayao e do Aviso Previo. (§ 4° do art. 478. CLT).

a) Sera concedido aos comissionistas 0 repouso Semanal Remunerado, nao podendo seu valor
ser incluido no percentual fixado. (Lei 605/49).

b) E devida a remunerayao do repouso remunerado e dos dias feriados ao empregado
comissionista.(Enunciado 27 TST).

PARA.GRAFO 2° - 0 calculo de adicional das horas extras para aqueles empregados que recebem
exclusivamente a base de comissao ou salario misto, no tocante a parte variavel, sera feito tornado
por base 0 total das comissoes auferidas no meso



CLAuSULA QUINTA - EMPREGADO MENOR - 0 aumento e as vantagens decorrentes desta
Convenyao Coletiva serao extensivos aos empregados menores.

CLAuSULA SEXTA - ISONOMIA - Fica assegurado ao admitido para a funyao de outro
dispensado sem justa causa, perceber 0 salario pelo menos igual ao do empregado de menor salario
na funyao, sem considerar vantagens pessoais.

CLAuSULA SETIMA - DESCONTOS - Proibi - se 0 desconto no salario do empregado dos
valores de cheques nao compensados ou sem fundos, salvo se nao cumprir as resoluyoes escritas da
empresa. (PN 14 TST).

PARAGRAFO 1° - Todo e qualquer desconto efetuado no salario do empregado, devera constar sob
forma de comprovante autenticado pela empresa com 0 valor do desconto e a discriminayao do
debito.

PARAGRAFO 2° - Fica vedado as empresas 0 desconto ou estorno das comissoes dos empregados,
incidentes sobre mercadorias devolvidas pelo cliente, ap6s a efetivayao de venda, exceto quando
verificada a insolvencia do comprador, cabendo ao empregador 0 direito de estornar a comissao que
houver pagado.

PARAGRAFO 3° - Salvo disposiyao contratual, e vedado ao empregador responsabilizar 0

empregado pelo inadirnplemento do cliente, ate mesmo quanta a titulos, desde que 0 empregado
tenha obedecido as normas da empresa.

PARAGRAFO 5° - 0 descumprimento pela empresa do paragrafo anterior impossibilitara 0 desconto
do empregado.

PARAGRAFO 6° - Assegura - se 0 repouso remunerado ao empregado que chegar atrasado, quando
permitido seu ingresso pel0 empregador, compensado 0 atraso no final da jornada de trabalho ou da
semana. (PN 92 TST).

CLAuSULA OITA VA - HORAS EXTRAS - A durayao normal do trabalho dos empregados
integrantes da categoria profissional e de 44 (quarenta e quatro) horas semanais e podera ser
acrescida de horas suplementares.

PARAGRAFO 2° - Computa - se no calculo do repouso remunerado, as horas extras habitual mente
prestadas (Enunciado 172 TST).

CLAuSULA NONA - PARTICIPA<;AO DOS LUCROS E/OU RESULTADOS - E facultado as
empresas concederem PRL aos empregados, sendo obrigat6ria a participayao dos sindicatos
convenentes na formalizayao dessa concessao facultativa.

CLAuSULA DECIMA - LANCHE AOS DOMINGOS - Para qualquer trabalho realizado nos
dias de domingo, recebera 0 empregado da empresa, uma ajuda de alimentayao em especie, no valor
de R$ 8,50 (oito reais e cinqtienta centavos), descontando -se de cada empregado, 0 valor de R $
0,50 (cinqtienta centavos), a titulo de participayao financeira sobre 0 custo de lanche considerando
que esta ajuda de alimentayao tern carateI' indenizat6rio, nao integrando 0 salario para nenhum efeito.



PARAGRAFO 1° - Esta obrigayao devera ser cumprida ate a sa hora da jornada de trabalho de cada
empregado.

PARAGRAFO 2° - A obrigayao con stante no "caput" desta c1ausula podera ser substituida por "Vale
Refeiyao" de empresas especializadas vinculadas ao PAT (Programa de Alimentayao do
Trabalhador), nas empresas que ja praticam usualmente 0 beneficio desde que 0 valor, seja igual.

PARAGRAFO 3° - Ficam isentas do pagamento do valor constante no "caput" desta clausula, as
empresas que estejam equipadas com lanchonetes ou refeit6rios, optar pelo fornecimento "in natura",
mantendo a qualidade da alimentayao em valor equivalente ao con stante no caput desta clausula.

PARAGRAFO 4° - 0 beneficio estabelecido nesta clausula devera ser quitado sob listagem, con tendo
a assinatura dos empregados e indicando a forma da sua concessao.

CLAuSULA DECIMA PRIMEIRA - VALE TRANSPORTE - As empresas fomecerao aos
empregados 0 vale - transporte conforme a legislayao em vigor. (Decreto 95.247/87).

PARAGRAFO DNICO - Fica assegurado ao empregado que trabalha em serviyo intemo da empresa,
o pagamento das despesas de transporte e alimentayao para fora do Municipio de Niter6i, para a
realizayao de trabalhos externos ou tarefas ocasionais, em locais outros que nao 0 seu regular de
trabalho.

CLAuSULA DECIMA SEGUNDA - SEGURO DE VIDA - Sera assegurado pelas empresas
lojistas aos comerciarios de Niter6i, seguro de vida em grupo, garantindo aos segurados ou aos
beneficiarios por eles indicados, 0 pagamento de uma indenizayao no caso da ocorrencia de uma das
garantias do seguro.O empregador concorrera com 100% (cern por cento) do premio estipulado. A
inclusao do empregado no contrato de seguro sera de conformidade com as clausulas da ap61ice da
Seguradora.

PARAGRAFO 1° - Caso 0 empregado nao possa ser incluido no seguro, devido nao se enquadrar nas
referidas clausulas, ao lojista empregador nao cabera qualquer responsabilidade.

(a) - Morte Qualquer Causa - Sera garantido aos beneficiarios indicados pelo segurado no caso de
morte por qualquer causa, uma Indenizayao correspondente a 100 (cern) salarios minimos
federal, a ser pago de uma (mica vez, ap6s a entrega it Seguradora da documentayao necessaria it
regulayao do sinistro.

(b) - Invalidez Permanente Total par Acidente - Sera garantido ao pr6prio segurado 0 pagamento
correspondente a 100 (cern) salarios minimos federal, no caso de Invalidez Permanente Total por
Acidente.

(c) - Garantia de Antecipayao Especial por Doenya (A ED), ou similar, no valor correspondente a
garantia de Morte, ou seja, 100 (cern) salarios minimos federal.

PARAGRAFO 3° - A nao contratayao do segura - ressalvado 0 previsto no paragrafo 1° - nao isenta
o empregador, no caso de ocorrencia de sinistro, do pagamento dos valores previstos no paragrafo 2°,
como se segurador fosse.

PARAGRAFO 4° - A modalidade e de segura nao contributario, ou seja, 0 empregador e que pagani
integralmente 0 premio de segura (100%).



(a) - Visando baratear 0 valor do premlo e facilitar ao lojista a administra9ao do seguro, 0
SINDILOJAS, mantem uma apolice de seguros para adesao dos lojistas.

PARAGRAFO 5° - A Clausula entrara em vigor 30 (trinta) dias apos a assinatura da presente
Conven9ao Coletiva de Trabalho.

PARAGRAFO 6° - Ate a entrada em vigor das novas condi90es a partir da data prevista no paragrafo
anterior, permanecem vaJidas todas as condi90es da apolice anterior. Apos 30 (trinta) dias da
assinatura da nova conven9ao, a seguradora providenciara 0 respectivo endosso ou nova apolice, com
as novas condi90es.

CLAuSULA DECIMA TERCEIRA - AVISO PREVIO - Durante 0 prazo do aviso previo, dado
por qualquer das partes, ficam vedadas as altera90es nas condi90es de trabalho, na forma do art. 468
da CLT e seu paragrafo unico.

PARAGRAFO 1° - No infcio do perfodo do aviso previo promovido pelo empregador, 0 empregado
podera optar pela redu9ao de 2 (duas) horas no come90 ou no final da jornada, ou 7 (sete) dias
corridos, caso nao seja dispensado do mesmo. (art. 488 e § unico CLT).

PARAGRAFO 2° - 0 empregado despedido fica dispensado do cumprimento do aviso previo quando
comprovar a obten9ao de novo emprego, desonerando a empresa do pagamento dos dias nao
trabalhados (PN 24 TST).

PARAGRAFO 3° - Na hipotese das empresas dispensarem seus empregados do cumprimento do
aviso previo, deverao faze - 10, por escrito, no verso do proprio aviso.

PARAGRAFO 4° - A data de safda a ser anotada na CTPS deve corresponder a do termino do prazo
do aviso previa, ainda que indenizado. (OJ 82 TST).

PARAGRAFO 5° - Aplica - se a regra prevista no "caput" do art. 132 do Codigo Civil de 2002, a
contagem do prazo do aviso previo, excluindo - se 0 dia do come90 e incluindo 0 dia do vencimento
(SUM TST 380).

CLAuSULA DECIMA QUARTA - HOMOLOGA<;AO - 0 Setor de Homologa9ao do Sindicato
dos Empregados no Comercio de Niteroi atendera aos comerciarios, sujeito a agendamento, para
assistencia as homologa90es das Rescisoes de Contrato de Trabalho, de 23 a 6a feira, no horario de
09hOOmin as IlhOOmin e, das 13hOOmin as 18hOOmin,em sua sede.

CLAuSULA DECIMA QUINTA - PREVEN<;AO DA FADIGA - As empresas deverao colocar
assentos no local de trabalho para uso dos empregados que tenha por atribui9ao 0 atendimento ao
publico, nos termos da Portaria nO3.214/78 do MTE. (NR 17).

CLAuSULA DECIMA SEXTA - UNIFORMES - 0 empregador que determinar 0 uso de
uniforme e maquiagem devera fornece - 10 gratuitamente a seus empregados, exceto cal9ados, salvo
se 0 servi90 exigir cal9ados especiais.

CLAuSULA DECIMA SETIMA - ANOTA<;OES NA CTPS - E obrigatorio 0 lan9amento na
Carteira de Trabalho, do percentual previamente estabelecido para as comissoes, em aditamento as
anota90es.



PARAGRAFO 10
- As empresas ficam obrigadas a anotar na Carteira de Trabalho, a funyao

efetivamente exercida pelo empregado, observada a Classificayao Brasileira de Ocupayoes - CBO.
(PN 105 TST).

PARAGRAFO 20 - As empresas deverao anotar na CTPS do comerciario, na parte da contribuiyao
sindical 0 nome do Sindicato, nao sendo permitido anotar "Sindicato de Classe".

PARAGRAFO 30
- As empresas se obrigam a devolver a carteira de trabalho ao empregado,

devidamente anotada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do seu recebimento.

CLAuSULA DECIMA OITAVA - REVISTA - As empresas que adotarem 0 sistema de revista,
nao poderao faze - la por elemento do sexo oposto ao do revistado e deverao ser feitas de forma a
nao expor 0 empregado a situayoes vexatorias.

CLAuSULA DECIMA NONA - PRORROGA<;::AO DA JORNADA DE TRABALHO - Em
datas de interesse das classes responsaveis e no mes de dezembro, ajomada de trabalho diario podera
ser prorrogada, mediante acordo normativo especffico, firmado entre os sindicatos convenentes, no
limite de duas horas, e apos a utilizayao suplementar das horas extras, conforme previsto no art. 59 da
Consolidayao das Leis do Trabalho.

PARAGRAFO 10 - A remunerayao das horas extras previstas no art. 59 da CLT sera de 70% (setenta
por cento), con forme previsto no paragrafo 10 da clausula "HORAS EXTRAS" desta convenyao.

PARAGRAFO 20
- Ocorrendo a prorrogayao dajomada de trabalho em datas de interesse das classes

responsaveis e no mes de dezembro, a remunerayao dessas horas prorrogadas sera de 100% (cem por
cento). E mediante a necessaria formalizayao de Acordo Normativo.

CLAuSULA VIGESIMA - BANCO DE HORAS - A empresa so pod era aderir ao "banco de
horas", assinando 0 Termo de Adesao ao Regime de Banco de Horas, constante do respectivo
Instrumento Normativo, sendo ambos, parte integrante desta Convenyao Coletiva.

CLAuSULA VIGESIMA PRIME IRA - AUSENCIA REMUNERADA - Assegura - se 0 direito
a ausencia remunerada de 1 (urn) dia por semestre ao empregado, para levar ao medico filho menor
ou dependente previdenciario de ate 6 (seis) anos de idade, mediante comprovayao no prazo de 48
(quarenta e oito) horas. (PN 95 TST).

PARAGRAFO UNICO - Garante - se ao empregado 0 recebimento do salario do dia em que tiver de
se afastar para recebimento do PIS. (PN 52 TST).

CLAuSULA VIGESIMA SEGUNDA - EMPREGADA GESTANTE - Fica garantido 0 abono de
ponto a toda empregada gestante, no caso de consulta medica, mediante comprovayao por declarayao
medica.

CLAuSULA VIGESIMA TERCEIRA - ESTUDANTES - Concede - se licenya nao remunerada
nos dias de prova ao empregado estudante, desde que avisado 0 patrao com 72 (setenta e duas) horas
de antecedencia e mediante comprovayao. (PN 70 TST).

PARAGRAFO UNICO - Proibi - se a prorrogayao da jomada de trabalho do empregado estudante,
ressalvadas as hipoteses dos artigos 59 e 61 da CLT. (PN 32 TST).



CLAuSULA VIGESIMA QUARTA - DIA DO COMERCIARIO - Sera comemorado no dia 17
de outubro (33 segunda - feira do mes), nao sendo permitido sob nenhuma hipotese, 0 comerciario
trabalhar nesse dia, ficando garantido 0 salario e 0 repouso remunerado.

PARA.GRAFO UNICO - 0 lojista podera abrir a sua loja, desde que observado 0 caput desta
clausula.

CLAuSULA VIGESIMA QUINT A - FERIADOS - 0 trabalho em feriados nos termos do Art. 2°
da Lei nO.I1.603 de 05/12/2007, podera ser autorizado, desde que os sindicatos convenentes firmem
acordo normativo especifico, regulando as condiyoes de trabalho e as relayoes entre empregados e
empregadores durante este funcionamento facultativo, nos dias feriados que mencionar. A atividade
laboral do comerciario so sera permitida com a concordancia do empregado e termo de adesao
assinado pelos lojistas junto aos sindicatos convenentes. A falta do termo de adesao ou somente feito
um dos sindicatos, sujeitara 0 infrator as sanyoes previstas nesta convenyao.

CLAuSULA VIGESIMA SEXTA - FOLGAS - 0 empregado nao trabalhara nos seguintes dias:
(Domingo de carnaval, Segunda - feira de carnaval, Terya - feira de carnaval), (Quarta - feira de
Cinzas ate 12hOOmin), (25 de dezembro - Natal), (I° dia do Ano) e (17 de outubro - dia do
cornerciario), ficando garantido 0 salario para todos os efeitos legais, inclusive 0 repouso semanal
remunerado.

CLAuSULA VIGESIMA SETIMA - FERIAS - As empresas pagarao aos seus empregados por
ocasiao das ferias, 50% (cinqiienta po cento) do 13° salario, desde que 0 empregado se manifeste por
escrito ate 48 (quarenta e oito) horas apos 0 recebimento do aviso de ferias.

PARAGRAFO 1° - 0 inicio das ferias, coletivas ou individuais, nao pod era coincidir com sabado,
domingo, feriado ou dia de compensayao de repouso semanal. (PN 100 TST).

PARA.GRAFO 2° - Cornunicado ao empregado 0 periodo do gozo de ferias individuais ou coletivas,
o ernpregador somente podera cancelar ou modificar 0 inicio previsto se ocorrer necessicbde
imperiosa e, ainda assim, mediante 0 ressarcimento, ao empregado, dos prejuizos financeiros pOI'este
comprovado. (PN 116 TST).

CLAuSULA VlGESIMA OITAVA - LICEN<;:A MATERNIDADE - A empregada gestante tern
direito A licenya - maternidade de 120 (cento e vinte) dias e estabi lidade ate 0 5° mes apos 0 parto,
sem prejuizo do emprego e do salario. (art. 392 CLT).

CLAuSULA VIGESIMA NONA - EXAMES MEDICOS - Os exarnes medicos e laboratoriais,
quando exigidos pela empresa ao empregado, serao pagos pelo empregador.

CLAuSULA TRIGESIMA - CONTRIBUI<;:AO ASSISTENCIAL - A redayao, valores fixados e
sistematica de cobranya, constantes dos paragrafos desta clausula, referentes as contribuiyoes de cada
sindicato, SaGde exclusiva responsabilidade da respectiva entidade, nao havendo qualquer ingerel1cia
de um sindicato em relayao ao outro sindicato convenente, sobre essas contribuiyoes.

PARAGRAFO 1° - Em virtude do Sindicato dos Empregados no Comercio de Niteroi prestar
assistencia e serviyos a totalidade dos empregados vinculados a categoria profissional que represel1ta,
ficarn as ernpresas obrigadas a descontar dos seus empregados, em folha de pagamento - exceto Jos

empregados que exercerem ° direito de oposi,ao, previsto no§ 40 desta cla~r do mf~~



maryo de 2011, a Contribuiyao Assistencial - anual - no valor de R$ 216,00 (duzentos e dezesseis
reais), recolhendo tais importancias aos cofres do Sindicato dos Empregados no Comercio de Niter6i,
ate 05° dia util do mes subseqiiente ao desconto. Este valor anual podeni ser dividido em 12 (doze)
parcelas mensais e sucessivas de igual valor - R$ 18,00 (dezoito reais), sem quaisquer acresci1l10s,
conforme manifestayao do empregado individualmente.

PARAGRAFO 2° - As contribuiy6es deverao ser recolhidas atraves de carnes cedidos pelo SEC de
Niter6i e pagas na pr6pria tesouraria do Sindicato ate 0 5° dia util de cada meso

PARAGRAFO 3° - A falta desses recolhimentos - excetuando - se aqueles que exerceram 0 dircito
de oposiyao - sujeitani a empresa a multa de 10% (dez por cento), acrescida de juros de 1% (UI11por
cento) ao mes, informando obrigatoriamente no verso da referida guia os nomes dos empreg<idos
contribuintes.

PARAGRAFO 4° - E permitido ao comerciario discordar dos descontos, entregando a sua
manifestayao na sede do Sindicato dos Empregados, em formulario pr6prio cedido pelo SEC -
Niter6i, mediante protocolo, no horario das 09hOOmin as 11 hOOmin e das 13hOOmin as 17h00ll1in,
nao sendo aceitas manifestay6es coletivas. E obedecendo os itens do TAC firmado peraillc 0
Ministerio Publico do Trabalho pelo Sindicato dos Comerciarios, cujo inteiro teor segue - se:

Item 5 - Quando se tratar de DESCONTO UNICO, a fixar PRAZO NUNCA INFERIOR A 10
(DEZ) DIAS para 0 EXERcicIO do DIREITO DE OPOSI<;::Ao dos trabalhadores da categoria
profissional as contribuiy6es devidas ao sindicato, a exemplo da contribuiyao assisteill'ial,
confederativa e outras de mesma natureza, mas de denominay6es diversas, contado sempre a pan: j' da
celebrayao do instrumento normativo e findando ap6s 10 (dez) dias contados da data da 33 (tel'Cl'ira)
publicayao em jornal de grande circulayao local de Edital assinado pelo Sindicato Profissional
comunicando a celebrayao do novo instrumento normativo da categoria profissional e inforlll;lildo
aos trabalhadores 0 referido prazo para 0 exercfcio do Direito de Oposiyao;

5.1 - 0 prazo para 0 exercfcio do direito de oposiyao iniciar - se -a com a celebrayao do reSpC"l!vo
instrumento normativo e findani ap6s 10 (dez) dias, contados a partir da data da 33 (terl'l':ra)
publicayao do Edital emjornal;

5.2 - 0 Sindicato profissional se compromete a sempre publicar em 5 (cinco) dias diferentc; em
jornal de grande circulayao local, logo ap6s a celebrayao de convenyao ou acordo coletivo de
trabalho respectivo, Edital comunicando 0 infcio do prazo de no minimo 10 (dez) dias Pi:l:l 0
exercicio do direito de oposiyao;

5.3 - Os editais serao publicados em cada celebrayao de instrumento normativo novo (conven<;:u')ou
acordo coletivo de trabalho) que contiver clausula dispondo sobre contribuiyao devida ao sinck:ato
profissional;

5.4 - Devera constar em cada instrumento normativo que dispuser sobre contribuiyao devie!.: ao
sindicato clausula assegurando 0 exercfcio do direito de oposiyao sempre em respeito aos k,110S
definidos neste Termo de compromisso;

Item 9 - A manifestayao do direito de oposiyao pelos trabalhadores da categoria profissional ck 'cra
ser feita por carta pessoal, individual e escrita de pr6prio punho, em duas vias ou tres vias, e (L,era
ser entregue ao sindicato, mediante protocolo.



9.1 - Uma via ficani em poder do sindicato e as outras duas deverao ser devolvidas protocobd~;~ ao
trabalhador. Uma para guardar em seu poder e outra para ser entregue a empresa;

9.2 - Nas cartas elaboradas pelos trabalhadores devera constar ainda 0 seu nome completo e Ie:.,:: vel,
bem como numero de sua CTPS ou de outro documento que 0 identifique, alem do nome e encki'eyo
da empresa na qual trabaIha;

9.3 - 0 Sindicato profissional se compromete tambem a receber as cartas entregues fora do :";\20,

assinalimdo tal condiyao por ocasiao do e no protocolo de recebimento, devolvendo uma ou dll~ls"ias
para 0 empregado e mantendo uma em seus arquivos;

9.4 - A carta protocolada fora do prazo nao gera efeito liberatorio para 0 empregado, i') 0

desobrigando do pagamento de contribuiyao.

Para os empregados admitidos posteriormente a data base a discordancia devera ser ate 20 (\ ":te)
dias da admissao, segundo criterio acima.

PARAGRAFO 5 ° - (a) As empresas encaminharao it entidade profissional copia das Gui;,·; de
Contribuiyao Sindical com a relayao nominal dos respectivos salarios, no prazo maximo c,,' 30
(trinta) dias apos 0 pagamento na Caixa Economica Federal. (PN 41 TST).

(b) Obriga - se a empresa a remeter ao sindicato profissional, uma vez por ano, a re1aC;:!0dos
empregados pertencentes A categoria. (PN III TST).

PARAGRAFO 6° - A contribuiyao assistencial e fixada e determinada por ocasiao da celebras'::,) da
Convenyao Co1etiva de Trabalho, entre 0 Sindicato dos Empregados e 0 Sindicato clos
Empregadores, pactuado it epoca da data - base da categoria, possibilitando a manutell\,, , .Jos
serviyos prestados it categoria economica e ate amplia -los. 0 Supremo Tribunal Federal decie:;1 .[ue
a contribuiyao prevista em convenyao coletiva, fruto do disposto no artigo 513 , alfnea "e" da C: l', e
devida por todos os integrantes da categoria, nao se confundindo com aquela versada na pr::, .<:ira
parte do inciso IV do artigo 8° da Carta da Repllblica. (RE nO. 189.960 - 3 ementario nO.203 - 3,
julg. 07.11.00,D.J. de 10.08.01). Em virtude do Sindicato dos Lojistas do Comercio de Niteroi pi ,~tar
assistencia it totalidade dos comerciantes lojistas, ficam todas as empresas da categoria eeol' - ,:Ica
dos lojistas - inclusive as empresas integrantes do atual sistema denominado Simples Nac. II 1-
obrigadas a recolher, em parcela unica, a titulo de contribuiyao assistencial, 0 valor correspo, Ilte
ao enquadramento na tabela abaixo. 0 Sindicato Patronal remetera as fichas de compensayac' ';1 0

pagamento na rede banca.ria:



PAAAGRAFO 7° - A falta dos recolhimentos, no prazo, das contribui<;;6es previstas no pM' .'I'afo
anterior, sujeitani a empresa a multa de 10% (dez por cento), acrescida de juros de mora de I' (um
por cento) ao meso

CL.AUSULA TRIGESIMA PRIME IRA - CONTRIBUI<;AO SINDICAL - 0 recolhinwl') da
contribui<;;ao sindical efetuado fora do prazo, quando espontaneo, seni acrescido da multa L' ,'.Iros
calculados pelo sistema da Caixa Economica Federal, ficando nesse caso, 0 infrator, isento (J.: , utra
penalidade. (art. 600. CLT),

PAAAGRAFO UNICO - As Entidades Sindicais cabe, em caso de falta de pagame:, , da
contribui<;;ao sindical, promover a respectiva cobran<;;ajudicial, mediante a<;;aoexecutiva, \ ;ndo
como titulo de divida a certidao expedida pelas autoridades regionais do Ministerio do Trabal~ art.
606. CLT).

CL.AUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - UNICIDADE SINDICAL - As empres;l'; os
empregados abrangidos pelo presente instrumento, cujos Sindicatos assinam, observando 0 pI' .ipio
constitucional da unicidade sindical reconhecem reciprocamente os respectivos sindicatos" aos
outros, como {micos e legitimos representantes das respectivas categorias, para entendi:. :os,
assinaturas de acordos ou outros instrumentos legais que envolvam a categoria sob pena de IHJe.

CL.AUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - COMPETENCIA - Sera competente a JlI:;' '; do
Trabalho para dirimir quaisquer divergencias surgidas na aplica<;;aoda presente Conven<;;ao ( 'Iva
de Trabalho. (Lei 9.984/95), inclusive para processar e julgar a<;;6es relativas a cobl': de
contribui<;;5es previstas nesta Conven<;;aoColetiva - CC nO.29.932/RJ - OJ de 13/03/2001, I' 292
(STJ) e Emenda Constitucional nO.45, de 08/12/2004 - OOU I de 31/12/2004.

CL.AUSULA TRIGESIMA QUARTA - MULTAS - A infra<;;aode qualquer das Clall~ ; da
presente Conven<;;aoColetiva, sujeitara a empresa infratora, a multa de R$ 230,00 (duzentoc-'Ita
reais), acrescida de 50% (cinquenta por cento) em caso de reincidencia, a ser paga ao Sind; 'os
Empregados no Comercio de Niteroi.

PARAGRAFO 1° - Verificado 0 descumprimento a qualquer das clausulas, 0 repn: l!lte
credenciado do Sindicato dos Empregados no Comercio de Niter6i avisara a em!' da
correspondente infra<;;ao. A empresa tera 10 (dez) dias para 0 cumprimento do aviso Ol! -;lIa
impugna<;;ao. No aviso devera constar a indica<;;ao da empresa, estabelecimento e a da
infringida.

PAAAGRAFO 2° - Aos Sindicatos convenentes que infringirem qualquer Clausula desta Co, ~ao
Coletiva sera aplicada a multa de R$ 200,00 (duzentos reais), acrescida de 50% (cinquenta p to)
em caso de reincidencia, a ser paga pelo Sindicato infrator ao Sindicato prejudicado. (art. 6! ;ISO
VIII - CLT).

CL.AUSULA TRIGESIMA QUINT A - COMISSAO DE CONCILIA<;AO J (A
INTERSINDICAL - CCPI - Fica mantida no ambito da jurisdi<;;ao dos Sindicatos Com lres
(apos a sua reestrutura<;;ao), a Comissao de Concilia<;;aoPrevia Intersindical (CCPI), criada ~I da
Conven<;;ao Coletiva de Trabalho por eles firmada em 14/08/2000, tendo a sua conSl' ) e
funcionamento de conformidade com 0 Titulo VI - A da CLT, introduzido pela Lei n°. 9.> 12
de Janeiro de 2000, e de conformidade com 0 seu Regimento Interno.

PAAAGRAFO 1° - E vedada a cobran<;;aao empregado de taxas e/ou percentuais, sobre os v: da
demanda pela utiliza<;;aoda Comissao de Concilia<;;aoPrevia Intersindical.

~ ~



PARA.GRAFO 2° - 0 valor da taxa de administra9ao paga pelas empres as sera fixado d,,'
acordo, pelos sindicatos convenentes. 0 pagamento dessa taxa pelo empregador devera
previamente it audiencia de tentativa de concilia9ao.

'1l"lIn

~ ito

CLAuSULA TRIGESIMA SEXT A - DIVULGA<;AO - As empresas promoverao a d i \
entre seus empregados das clausulas da presente conven9ao.

CLAuSULA TRIGESIMA SETIMA - REGISTRO E ARQUIVO - Sera promovido 0 r'
arquivo desta Conven9ao Coletiva, atraves do Sistema Mediador de Negocia90es Co!
Trabalho do MTE, con forme a I stru9ao ormativa N°. 11/2009 da SRT/TEM.

Niter6i,~e


