
AOMINISTERIODO TRABALHO E EMPREGO

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CONVENCAO COLETIVA DE
TRABALHO

N° DA SOLICITACAO: MR011655/2009

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM DE NITEROI E S GONCALO, CNPJ n.
27.763.895/0001-72, localizado (a) a Rua Cadete Xavier Lea', 13, Centro, Niter6i/RJ, CEP
24.020-220, representado(a), neste ato, por seu Presidehte, Sr(a). RITA DE CACIA DA SILVA
RODRIGUES DE ALMEIDA, CPF n. 822.959.807-04, conforme deliberay80 da (5) Assembleia
(5) da Categoria, realizada (5) er(116/02/2009 no municipio de ItaboraflRJ;

SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE NITEROI, CNPJ n. 27.774.439/0001-28,
localizado (a) a Rua Doutor Borman, 6, 301, Centro, Niter6i/RJ, CEP 24.020-320, representado
(a), neste ato, por seu Presidente, Sr(a). JOSE LUIZ VALENTE PASCOAL, CPF n.
698.750.147-53, conforme deliberay80 da (5) Assembleia (5) da Categoria, realizada (5) em
12/02/2009 no municipio de Niter6i/RJ;

nos termos do disposto na Consoliday80 das Leis do Trabalho e na InstrUy80 Normativa n° 06,
de 2007, da Secreta ria de Relayoes do Trabalho, reconhecem como valido e requerem 0
REGISTRO DA CONVEN<;Ao COLETIVA DE TRABALHO transmitida ao Ministerio do
Trabalho e Emprego, por meio do sistema MEDIADOR. sob 0 numero MR011655/2009, na data
de 06/04/2009, as 14:10:27.
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~ Solieita.;ao de Registro de Convenc;:ao Coletiva

Numero da Solicitac;:aode
Registro:

Solicitac;ao coneluida. Aguardando deposito do requerimento de registro no orgao do MTE.

Representantes Trabalhadores
CNPJ: 27.763.89510001-72 Razao Social: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM DE NITEROI E S

GONCALO
Enderego para contato

CEP: 24.020-220

Bairro: Centro
UF/Municfpio: RJ INiter6i
E-mail:

Telefone: Oxx21-26201878

Logradouro: Rua Cadete Xavier Leal

Numero: 13 Complemento:

Assembleia(s)
UF: RJ Municipio: ltaborai

Representante(s) LegalOs)
CPF: 822.959.807- Nome: RITA DE CACIA DA SILVA RODRIGUES DE
04 ALMEIDA

Func;:ao:
Presidente

Representantes Empregadores
CN PJ: *27.774.43910001-28 Razao Social:

Endere90 para contato
CEP: 24.020-320

Bairro: Centro
UF/Municipio: RJ 1 Niteroi
E-mail: sindnit@predialnet.com.br

Telefone: Oxx21-27175357

Logradouro: Rua Doutor Booman

Numero: 6 Complemento: 301

Assembleia(s)
UF: RJ MunicIpio: Niteroi

Representante(s) Legal(is)
CPF: 698.750.147·53 Nome: JOSE LUIZ VALENTE PAS COAL

Vigencia
Vigencia: 01/03/2009 a 28/02/2010

Categoria(s) abrangidas(s) pela Conven({ao Coletiva
Descriyao: lojista do comercio do municipio de Niter6i/RJ

Abrangencia Territorial da Conven({ao Coletiva

RJ-Niter6i

Clausulas
1" Clausula TItulo da Clausula: VIGENCIA E DATA-BASE

Descriyao da Clausula: As partes fixam a vigencia da presente Convenc;ao Coletiva de Trabalho no
periodo de 10 de margo de 2009 a 28 de fevereiro de 2010 e a data-base da categoria em 10 de mar90.

2a Clausula Titulo da Clausula: ABRANGENCIA

mailto:sindnit@predialnet.com.br


Descri930 da Clausula: A presente Conven<;ao Coletiva de Trabalho abrangera a(s) categoria(s) lojista do
comercio do municipio de Niter6i/RJ, com abrangencia territorial em Niter6i/RJ.

Grupo: Jornada de Trabalho - Dura~ao, Distribui<;ao, Controle, Faltas
SubGrupo: Outras disposi!<oes sobre jornada
Descri930 da Clausula:

Os sindicatos acordantes, celebram 0 presente acordo normativo, de conformidade com 0 art. 611 da CLT,
e do Art. 20 da Lei 11.603 de 05/12/2007, tendo por objeto estipular as rela<;6es entre empregados e
empregadores, durante a jornada de trabalho facultativa dos empregados do comercio lojista de Niter6i,
nos dias feriados que menciona.

1- Nos termos da clausula 253 -FERIADOS- da Conven<;80 Coletiva de Trabalho do ana de 2009, firmada
pelos sindicatos, patronal e profissional, em 17 de mar<;ode 2009, os empregados do comercio lojista de
Niter6i, poderao - facultativamente - exercer atividade laboral em seu horario habitual, nos dias feriados do .
an<u!e 2009, relacionados a seguir:
10 de abril! 21 de abril! 23 de abril! 01 de maio 1 24 de junho 1 07 de setembro 112 de outubro 1 02 de
novembro !15 de novembro 120 de novembro, 22 de novembro.

a) - a jornada de trabalho dos empregados nos dias 24 e 31 de dezembro sera encerrada no maximo
ate as 18hOOmin.

b) - De conformidade com a c1ausula 26" da CCT fica vedado 0 trabalho dos comerciarios abrangidos pelo
presente acordo normativo, nos seguintes dias: Domingo de carnavaf; Segunda-feira de carnaval; Ter<;a-
feira de carnaval; Quarta-feira de Cinzas ate as 12hOOmin;25 de dezembro - Natal; 10 de janeiro de 2010 e
o dia do comerciario, ficando garantido para todos os efeitos legais 0 seu sal,kio e 0 repouso semanal
remunerado.

/I - 0 empregado que trabalhar nos dias referidos no inciso I tera a folga correspondente aqueles
dias trabalhados ate 01(um) mes ap6s.

a) - E facultado a empresa antecipar a folga do empregado que Ira trabalhar em dia feriado, em ate 1 (um)
meso

b) - Nao se.ndo concedida a respectiva folga pelo dia feriado trabalhado, a empresa fara 0 pagamento
desse dia trabalhado em dobro, no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

c) - Os empregados que percebem exclusivamente a base de comissao ou salario misto, para 0 caso
previsto na alfnea anterior deste inciso, terao a apura<;ao do que se refere a parte variavel das horas
trabalhadas em dias de feriado, calculadas da seguinte forma: salario misto ou comiss6es do mes anterior
+ repouso, dividido por 200 (duzentos), cujo resultado equivalera ao valor da hora normal. Sobre 0
resultado incidira 0 adicional de 100% (cern por cento).

11 - Para qualquer trabalho realizado nos dias feriados, recebera 0 empregado da empresa, uma ajuda de
~limenta<;~10em especie, no valor de R$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos), descontando-se de cada
,mpregado, 0 valor de R$ 0,50 (cinquenta centavos), a tftulo de participa<;ao financeira sobre 0 custo dessa
llimenta<;ao.

~) - A obriga930 constante do "caput" deste inciso podera ser substituida por "Vale Refei93o" de empresas
~specializadas vinculadas ao PAT (Programa de Alimenta930 do Trabalhador), nas empresas que ja
)raticam usualmente 0 beneficio.

b) - 0 beneficia estabelecido neste inciso devera ser quitado sob Iistagem, contendo a assinatura dos
empregados e indicando a forma pela qual foi concedido.

v - Sera igualmente permitido 0 trabalho em eventuais feriados nao constantes do inciso I, que venham a
ser instituidos ap6s a assinatura deste acordo, obedecidas integralmente todos os incisos e alineas
constantes deste Instrumento Normativo.

VI - As empresas que desejarem funcionar mediante aceita<;:aofacultativa dos empregados nos dias
feriados constantes no inciso I deste acordo normativo deverao providenciar junto aos Sindicatos que
firmam 0 presente acordo normativo, para cada dia feriado, a formalizayao do Termo de Adesao ao
presente Instrumento £.om i!nteceden.f1iLde p-JliQ..me!lQ~d.@~uH~~m r~l<l.<;~o..iL~i!J.I.i!Jgria..iLQ...

a) - A empresa que desejar aderir a este acordo normativo devera primeiramente comparecer ao
SindiJojas Niteroi, munido da documentayaO abaixo: (os documentos previstos nos mimeros 1 e 2
relacioiJados a seguir deverao ser previa mente retimdos na seeretaria do SindiloJas Niteroi, juntamente
com copia deste acordo normativo).

I. 3 (tres) vias do I\'1[m9....Q~..AdS!~a...Qdevidamente carimbados e assinados pela empresa:

2. 3 (tres) vias do Ql,IacJr0ge. IrapaJho ..HQ.F.eriaqQ especifico para 0 respective feriado, com 0
carimbe da empresa no local apropriado e as respectivas assinaturas dos empregados:



3. capia do Contrato Social da empresa;

4. carta de preposto ou prOCUra9aO,se 0 respective Termo de Adesao nao estiver assinado pelo
titular, socio ou diretor da empresa:

5. capia das guias do ultimo recolhimento das contribui90es: sindical, assistencial, confederativa do
SINDILOJAS e as guias das contribuir;:6es sindical e assistencial do SEC;

b) - As empresas que nao puderem cumprir, por qua/quer motivo, com as exigencias contidas na alinea a)
do inciso V/ e do inciso VII, poderao solicitar ao SEC-Niteroi a realizaqao de Assemb/eia especifica de seus
empregados a fim de ser deliberado a convenifmcia da adesao ao presente acordo normativo, devendo
para la/:

2. - fazer publicar em dois jornais de circulaqao local edital de convocaq80 para realizaqao da assemblfJia,
conlendo dia e hora e 0 local como sendo 0 da sede do SEC-Nilerai;

4. - entregar, junto com 0 requerimento, relaqao lotal de seus empregados, con tendo alem dos seus
nomes completos as fungoes por e/es exercidas, dala de admissao e I7IJmero da CTPS (carteira de
Iraba/ho e previdencia social).

c) - Os documentos relacionados na alinea a) do inciso VI serao primeiramente apresentados no
SINDILOJAS, que apora 0 seu carimbo nas 3 (tres) vias do Termo de Adesao e do Quadro de Trabalho no
Feriado, retendo uma via. No SEC, sera feito identico procedimento, de modo que as vias da empresa
contenham os carimbos de ambos os sindicatos.

d) - 0 lojista mantera obrigatoriamente uma via do Termo de Adesao e do Quadro de Trabalho no Feriado
no estabelecimento ao qual se refere.

e) - A atividade laboral do comerciario s6 sera permitida com 0 termo de adesao assinado pelos lojistas
junto aos sindicatos patronal e profissionaL A falta do termo de adesao ou somente feito em um dos
sindicatos, sujeitara 0 infrator as sant;:6es previstas neste acordo normativo.

(VII· No ato da entrega da documental;ao, conforme previsto na alinea a) do inciso VI, a empresa
recolhera por estabelecimento, nos Sindicatos acordantes, para reposi<;ao de despesas, com base na
quantidade de empregados que trabalharao no respectivo dia, a importancia abaixo estabelecida, atraves
de recibos expedidos pelos mesmos:

De 01 a
De 11 a
Acima de

10 empregados
20 empregados

21 empregados

R$ 105,00
R$ 235,00
R$ 595,00

A/rnea unica - No pagamento ao SINDILOJAS, seus associados que estejam em dia com todas
as contribui<;6es, inclusive a contribui<;ao associativa, gozarao de um desconto de 50%
(cinqQenta por cento) sobre os valores constantes do caput deste inciso, em virtude de nao
incidir despesas para 0 cadastramento do associado.

V/lI- Fica ajustado que a adesao ao presente acordo nonnativo para 0 trabalho em dias feriados sera feita
especificamente para cada feriado a ser traba/hado.

IX - A infragao a qualquer inciso do presente acordo normativo, sujeitara a empresa infratora. a multa
de R$ 350,00 (trezentos e cinqOenta reais), por empregado e por infra<;ao, acrescida de 100% (cem por
cento) em caso de reincidencia, a ser paga ao Sindicato dos Empregados no Comercio de Niter6i.

a) - Verificado 0 descumprimento a qualquer dos incisos constantes no caput deste inciso, 0 representante
credenciado do Sindicato dos Empregados no Comercio de Niteroi avisara a empresa da correspondente
infra<;80. A empresa tera 10 (dez) dias para 0 cumprimento do aviso ou de sua impugna<;ao. No aviso
devera constar a indica<;ao da empresa, estabe/ecimento e 0 inciso infringido.

b) - Aos Sindicatos convenentes que infringirem qualquer inciso deste Acordo Normativo sera aplicada a
multa de R$ 350,00 (trezentos e cinqOenta reais), acrescida de 50% (cinquenta por cento) em caso de
reincidencia, a ser paga pelo Sindicato infrator ao Sindicato prejudicado. (art 613, inciso VIII - CLT).

x - 0 registro e arquivo deste acordo normativo serao feito atraves do Sistema Mediador de Negociac.oes
Co/etivas do rv/TE,conforme IN N° 12008 da SRT/MTE.

Anexos
o instrumento coletivo nao possui anexos.


