
GoNVENçÃO COLETIVA DE TRABALHO CELEBRADA ENTRE O
SINDICATO DO COMERCIO DE BETIM, IGARAPÉ, SÃO JOAQUIM
DE BICAS, ESMERALDAS, JUATUBA E MATEUS LEME E O

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE BETIM, '

IGARAPÉ, SÃO JOAQUIM DE BICAS, ESMERALDA, JUATUBA E
MATEUS LEME, PARA 201412015, CONFORME AS SEGUINTES
cLAUSULAS E coNDIçÕes: 

i,

CLAUSULA PRIMEIRA - CO Ão snlRRtAL

A Entidade Patronal do comércio atacadista e varejista de Betim, lgarapé, São

Joaquim de Bicas, Juatuba e Mateus Leme, concede à categoria profissional

representada pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Betim, lgarapé,

Esmeraldas e Mateus Leme, no dia 1'de março de 2014 - data base da categoria

profissional - correção salarial de 5,92o/o (cinco vírgula noventa e dois porcento),
para os salários pagos acima do piso salarial, a incidir sobre os salários vigentes no

mês de aplicação do índice na proporcionalidade abaixo.

MÊS DE ADII,'ISSÃO E DE INCIDÊNCIA DO REAJUSTE INDICE FATOR MULTIPLICADOR

Até março/13 5,92% 1.0592
Abril/13 5,42% 1.0542
Maio/13 4.93% 1.0493

Junho/1 3 4,44% 1.0444
Julho/13 3,950/0 1,0395

Asosto/13 3,45% 1.0345

Setembro/13 2,960/0 1.0296

Outubro/13 2,47% 1.0247

Novembro/13 1,97% 1.0197

Dezembro/13 1,48% 1.0148

Janeiroi 14 0,98% 1.0980

Fevereiro/14 0,49% 1.0490

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A presente Convenção se aplica apenas aos

comerciários do Município de Betim - MG

PARAGRAFO SEGUNDO - Na aplicação dos índices acima serão compensados os

aumentos espontâneos e/ou antecipações salariais concedidos no período de 1'de
março de 2013 ate a efetivação do registro perante o Ministério do Trabalho e

Emprego.

pARAGRAFO TERCEIRO - As vantagens salariais decorrentes do término de

aprendizagem, promoção por antiguidade ou merecimento, reclassificação,

transferência de cargo, designação para cargo novo acesso, ou equiparação salarial

determinada por sentença transitada em julgado não serão objeto de compensação

rrem dedução.

CLAUSULA SEGUNDA _ SALARIO DA CATEGORIA

ingresso, a partir de 1o

ta e seis reais), sendo

1

As partes ajustaram que o salário mínimo da categoriu ,q{F
de março de 2014, será de R$ 796,00 (Setecentos e rfÇ)yiftrt

este o menor salário a ser pago à categoria profissiona 
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CLAUSULA TERCEIRA . GARANTIA MÍNIMA

Aos denominados comissionistas puros, isto é, aos que percebem somente salário à
base de comissões, e aos denominados comissionistas mistos, isto é, os que
percebem parte fixa mais comissões, fica concedida uma garantia-mínima mensal no
valor de R$ 796,00 (Setecentos e noventa e seis reais).

PARAGRAFO ÚNICO - PRÊMIOS - Aos comissionistas puros que auferirem
comissões mensais em valor superior ao da garantia mínima estipulada nesta
cláusula será concedido prêmio mensal de R$79,93 (Setènta e nove reaig e noventa
e três centavos). Aos comissionistas mistos que auferirem comigbQes mensais em
valor superior ao da garantia mínima estipulada nesta cláusula, 'o prêrhio mensal
será de R$39,91 (trinta e nove reais e noventa e um centavos). :

Os empregados que percebem salário misto
correção ajustada na cláusula primeira a ser
salário.

CLAUSULA QUINTA - QUEBRA DE CAIXA

Todo empregado que, em sua jornada de trabalho, exerça função exclusivamente de
caixa, deverá tê-la anotada em sua carteira de trabalho, recebendo, a título de
quebra de caixa, o valor mensal de R$ 52,88 (cinquenta e dois reais e oitenta e oito
centavos), por esta função.

PARAGRAFO ÚNICO - Caso o empregador passe a adotar, a partir de 1o de março
de 2014, como norma da empresa, que não serão exigidas reposições de diferenças
apuradas no caixa, ou no controle de entrega de valores, não ficará obrigado a
pagar a verba a título de quebra de caixa.

CLAUSULA SEXTA - EMPREGADO ESTUDANTE

Fica assegurada ao empregado estudante, nos dias de prova escolares que
coincidam com o horário de trabalho, sua ausência na empresa, duas (02) horas
antes e até uma (01) hora após o término da prova ou exame, desde que pré-avise o
empregador com um mínimo de 24 (vinte a quatro) horas, e, depois, comprove o seu
comparecimento às provas ou exames, por documento fornecido pelo
estabelecimento de ensino.

CLAUSULA SÉTIMA - UNIFORME

Fica estabelecido que o empregador fornecerá, gratuitamente uniforme ao
empregado, quando de uso obrigatorio.

CLAUSULA OITAVA - HORAS EXTRAS

As horas extras serão pagas com um adicional de 100% (cem por cento) calculadas
sobre o salárÍo-hora normal.

CLAUSULA NONA - DIA DO COMERCIARIO

O Dia do Comerciário instituído pela Lei Federal 12.79012013, ou seja, o dia 30 de
outubro constituirá dia normal de trabalho, sendo que fica acordado entre as partes
que a data será comemorada em 16.02.2015 (segunda-feira de carnaval) data em
que o comerciante não poderá exigir a mão de obra do empregado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica facultado às empresas
trocar a data do dia 1610212015 pela do dia 1710212015, ou

(parte fixa mais comissões)
aplicada somente na parte

terão a
fixa do
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CLÁUSULA QUARTA. SALARIO MISTO - APLIC
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feira e fechar na Terça-feira de carnaval (ART. 189 DA LEI MUNICIPAL No

909/1969 ALTERADA PELA LEI No 3.105 DE 2611011998). Para tanto a empresa
terá que comunicar aos Sindicatos com 40 (quarenta) dias de antecedência.

pARÁGRAFO SEGUNDO - As empresas do ramo de gêneros alimentícios que ,

optarem por abrir na forma do PARAGRAFO PRIMEIRO desta Cláusula, terão que

pagar a seus funcionários, a título de alimentação, com característica indenizatória,
o valor de R$ 45,50 (quarenta e cinco reais e cinqüenta centavos) a serem pagos no

contracheque do mesmo mês, e terão garantido o paçjariiehto,das horas trabalhadas
com adicional de 1OO%. ; '" , , ,, . :
CLÁUSULA DÉCIMA . ESTASILIDADE DA GESTANTC ,. 

, , I. ],.::.'

Fica deferida a estabilidade provisória a empregada gestante, desde a concepção,
pelo prazo de 60 (sessenta) dias a contar do término da estabilidade prevista em lei.

PARAGRAFO ÚNICO - Fica facultado a empregada gestante lenunciar ao prazo de

extensão da estabilidade provisória, desde que feito por escrito e de próprio punho,

no caso de acordar com o seu empregador o seu desligamento da empresa da

forma que lhe for mais favorável.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
EMPREGADOS

coNTRrBUrçÃO ASSTSTENCIAL

As empresas, como intermediárias, descontarão da remuneração de todos os seus
empregados associados ao Sindicato dos Empregados no Comércio de Betim,

lgarapé, São Joaquim de Bicas, Esmeralda, Juatuba e Mateus Leme, a importância n
de 1,0% (um por cento) ao mês de seus respectivos salários, a título de taxa J
assistencial, como deliberada e aprovada pela Assembleia Geral, conforme artigo 8

da Convenção 95 da OlT, recolhendo os valores em favor do Sindicato dos
Empregados no Comércio de Betim, lgarapé, Esmeraldas e Mateus Leme, até o 10o

dia útil do mês subsequente ao do desconto.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os empregados admitidos a partir de março de 2014 e

associados ao Sindicato dos Empregados no Comércio de Betim, lgarapé, São

Joaquim de Bicas, Esmeralda, Juatuba e Mateus Leme terão descontados o valor de
que trata o caput desta cláusula, no salário do mês subsequente ao da sua
admissão.

PARAGRAFO SEGUNDO - As empresas deverão depositar os valores arrecadados
até o 10o (décimo) decimo dia útil do mês subsequente ao de referência do
desconto, em nome da entidade sindical profissional, conta no. 217-3, da Caixa
Econômica Federal, Agência 0892, Operação 003, Centro, Betim.

PARAGRAFO TERCEIRO - As empresas descontarão de todos os associados ao

Sindicato. dos Empregados no Comércio de Betim, lgarapé, São Joaquim de Bicas,

Esmeralda, Juatuba e Mateus Leme, abrangidos pela presente Convenção Coletiva
e que vierem a ser admitidos no curso da vigência do presente instrumento a

importância referida no caput, tendo como base o salário do mês da admissão.

pARÁGRAFO QUARTO - Em caso de impossibilidade de pagamento em agência
bancária, poderão as empresas efetuar o referido recolhimento através de cheque
nominal ao Sindicato Profissional, acompanhados da guia de recolhimento
devidamente preenchida para o seguinte endereço: Sindicato dos Empregados do
Comércio de Betim, fgarapé, Esmeraldas e Mateus Leme, Avenida governador
Valadares, no 888, ffitro, Betim - CEP 32600-135, onde será quitada e

devorvida à orisem' 
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PARAGRAFO QUINTO - O não recolhimento da contribuição nos prazos acima

estabelecidos acarretará multa de 10% (dez por cento) sobre o valor, acrescido de

juros de correção monetária, de acordo com a legislação em vigor.

cLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ENVELOPE DE PAGAMENTO

No ato do pagamento de salários, os empregadores deverão fornecer, aos

empregados,'envelope ou documento similar que contenha o valor dos salários

pagos e respectivos descontos.

CLAUSULA
PATRONAL

As empresas vinculadas a esta Convenção, se obrigam a recolher em favor do

Sindicato do Comércio Varejista de Betim uma importância, a título de Contribuição

Confederativa, para custeio do sistema confederativo da representação sindical do

comércio, nos termo do inciso lV do artigo 8o da Constituição Federal, conforme a

tabela seguinte:

N'DE EMPREGADOS DA EMPRESA VALOR DACONTRIBUIÇÃ0 SOCIAL- R$

MEI - Mtcno EMPREENDEDoR INDIvIDUAL R$ 38,09

EvpnrSN SE[/ EMPREGADOS R$ 129,00

DE 01 a 05 EmPregados R$ 137,53

DE06a10 R$ 178,79

DE11a20 R$ 220,05

DE21a30 R$ 334,31

DE31 a45 R$ 482,43

DE46a70 R$ 702,48

DE 71 a 100 R$ 1 ,1 10,85

DE 101 a 150 R$ 1.571,06

DE 151 a 200 R$ 1.864,11

ACIMA DE 2OO R$ 1.886,33

pARÁGRAFO pRIMEIRO - A contribuição Confederativa de que trata esta cláusula

deverá ser recolhida ate o dia 30 de junho de 2014, através de guia propria que a

Entidade Patronal beneficiária enviará à empresa ou aos seus respectivos

contadores, com indicação dos estabelecimentos arrecadadores.

PARAGRAFO SEGUNDO - No caso da empresa, por qualquer motivo, deixar de

receber a guia própria, o recolhimento da Contribuição Confederativa poderá ser

feito atraveé Oe deposito bancário em favor da Entidade Caixa Econômica Federal

conta n' 1123-7 agência 0892'

PARAGRAFO TERCEIRO - A contribuição confederativa 2014 deverá ser quitada

até 31 .06.2014. Apos 31.06.2014, aplica 2% de multa e 1% de juros ao mês para

correção dos valores da Contribuição Confederaliva 2014'

PARAGRAFO QUARTO - As empresas se comprometem a efetuar em favor do

Sindicato Patronal a Contribuição Sindical Urbana da Categoria Econômica no mês

de janeiro de 2014 de acordo com o artigo 578 e seguintes da CLÏ, inciso lV da

Constituição Federal, sendo que o recolhimento da tal contribuição poderá ser feito

através de boleto bancário em favor da entidade junto a CAI)(A ECONOMçA

FEDERAL agência 0892, conta corrente Íìo 11237 para emissão da gqlÍillpt
Contribuição óindical Urbana, com vencimento no mês de janeiro de cada *"Wl

,ü,Éu

DÉC;MA TERCEIRA C9NTRIBUIçÃO CoNFEDERATIVA
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Passos para Emissão de Guias:

a) www.fecomerciomg.org.br ou Site da Caixa Econômica Federal
www.caixa.gov.br

b) CNPJ do Sindicato do Comércio: 02735568000186 Código Sindical: ,

97 57 0 Código Contribuinte: 524

PARAGRAFO QUINTO - Apos o vencimento da Contribuição Sindical Urbana, será
cobrado multa de 10% (dez porcento) nos primeiros.3O,dias, com adicional de2o/o
(dois por cento) por mês subsequente de atraso, juros de rmora de tolo (um por
cento) ao mês ou fração, correção monetária calculada pêlo íhdioe Selic mensal,
conforme artigo 600 da CLT. ' ' ;"'"'

CLAUSULA pÉCrMA QUARTA - COMUNTCAçÃO pE ptSpENSA :

No ato da dispensa do empregado, a empresa deverá comunicá-lo por escrito.

cLÁusuLA DÉcrMA eurNTA - FrscAlrzAçÃo SRTE

A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais é autorizada
a fiscalizar a presente Convenção, em todas as suas cláusulas.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - MESMA FUNçÃO

Fica garantido ao empregado admitido para a Íunção de outro dispensado sem justa
causa, salário igual ao do empregado de menor salário na função, sem considerar
vantagens pessoais.

CLAUSULA DÉCIMA SÉilMA - ADEQUAçÃO JORNADA DE TRABALHO

E permitido que os empregadores do comércio atacadista e varejista de Betim
escolham os dias da semana (de 2" feira a sábado) em que ocorrerão as reduções
da jornada de trabalho de seus empregados para adequá-las às 44 horas semanais.

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - JORNADA ESPECTAL

Faculta-se as EMPRESAS adotar o sistema de trabalho denominado 'Jornada
especial" para os trabalhadores com funçÕes de vigia/vigilante, com o trabalhador
laborando 12 horas entendidas como horas normais e folgando 36 horas, não se
aplicando a eles a jornada noturna reduzida, facultando a compensação, inclusive os
feriados acaso coincidam com o dia trabalhado, respeitando-se as 44 horas
semanais, ou 220 mensais.

PARAGRAFO UNICO - As horas suplementares que excederem das horas
programadas e trabalhadas, que não estiverem previstas no banco de dias e horas e
não forem compensadas, serão calculadas no divisor 180 e pagas com adicional de
100Yo.

CLAUSUTA pÉCrMA NONA - COMPENSAçÃO

Faculta-se às empresas abrangidas por esta convenção a adoção do sistema de
compensação de horas extras, pelo qual as horas extras efetivamente realizadas
pelos empregados, limitadas a (02) horas diárias, poderão sem compensadas, no
prazo de até 60 (sessenta) dias após o mês da prestação das horas, com redução
de jornadas ou folgas compensatórias, fixadas em comum acordo, nos termos do
art. 59, $2o, da CLT.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As empresas que optarem pela celebração d
compensação de Horas, para redução de jornada de trabalho ou folg
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compensatória, ficam obrigadas a comunicar, por escrito, aos sindicatos laboral e

patronal desta convenção'

PARÁGRAFO SEGUNDO - As empresas que adotarem o regime de compensação

deverão, obrigatoriamente, manter controles de jornada através de cartões de ponto' 
'

ou folha de presença, no caso das "tptàt"t 
não obrigadas a utilização do ponto '

eletrônico.

pARÁGRAFO TERCEIRO - O limite máximo de", horas compensáveis por

comerciário é de 48 (quarenta e oito) horas ,mensais' As horas frabalhadas'

excedentes, não serão compensaO"t "i"uòrao 
ber pagas'com.adiçiodâl de 100%

(cem por cento) sobre a hora normal' ' ' t' i::;tr;

PARAGRAFO QUARTO - Fica proibida a compensação de jornada de trabalho aos

menores de 18 anos e gestantes ate OS (cinco) mesès apos o parto' com opção de

â.Ëitu da funcionária.

PARAGRAFoQUlNTo.Empresasquequiseremampliaroprazodecompensação
de horas deverão celebrar acordo ãit"uèt do sindicato patronal com o sindicato

profissional.

CLAUSULAuGÉSIMA-REGEBIMENToDECHEQUES

E vedado às empresas descontarem, dos salários de seus empregados, as

importânci", .o,,"Ji;;;'t';.a 'nequãs -t"T-f:11T:::,ï::ti",^tl':l'*::tï::
[',]Ëï'Ë',ïËüilËï:riàããõ,iã" à, no'r", da empresa quanto ao recebimento de

cheques.

CLAUSULA UGÉSIMA PRIMEIRA - CALCULO FÉRIAS/13" SALARIO E

RESCISÃO COMISSIONISTA

para efeito de pagamento de férias, 13o sarário e rescisão contratual será tomada

por base de cálcul'o a média das comissões percebidas nos últimos 06 (seis) ou 12

iOoze) meses, o que for mais favorável ao trabalhador'

GLAUSULA V|GÉSIMA SEGUNDA - SUBSTlrulçÃo

Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter eventual' o empregado

,únrtitrto fará jus ao salário contratual do substituído.

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - VALE'TRANSPORTE

Fica facultado às empresas conceder vale-transporte em espécie aos seus

empresados, destacJnãã Ãã tornt de pasam,"t!"-,1j:bj:i*uj^t^1-l:1Ì:?::l:;:
:;:Ë:ïilï'oï"rïJnto regar de 6% do'varor do sarário do empresado, nos termos da

Lei7.418, de 16 de Dezembro de 1985'

PARAGRAFO UNICO - O benefício especificado no caput não tem natureza salarial

;;ï#;;;ãtãiiìu,-nao se incorporando a remuneração do empregado para
!-- ^?ia-^l^ l^ ^^^t'ihr rinãn

il Ãuï "iiiïïà-'o i *ú, não constitu indo 
.L?:,", i: i::11"^i:a 

d e contribu ição

Ë*"iOlt*iaiia ou FGTS, nem rendimento tributável do empregado'

GLAUSULn vlcÉsrrvrn ounnrn - VAI-E'COM

Fica facultado às empresas, quando solicitadq pelo empreqado' a concessão de

AúiíLio CoN,tguSríúrr- em substituição ao vale-transporte'
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'ARAGRAFo 
pRrMErRo - o AUXiLro coMBUSTívEL será fornecido por meio de
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deverá Ser utilizado exclusivamente para o abastecimento de veículos' não

óãssuinOo funções como saque ou aquisição de produtos e/ou serviços que não o

abastecimento veicular.

PARAGRAFo SEGUNDo . o AUXíLIO COMBUSTíVET terá nAIUTEZA iNdCNiZAtóTiA,

não se incorporando à remuneração para quaisquer fins, nos termos do art' 458, S2o, '

lll, da CLT e art. 90, Vl, do Decreto 3'048/99'

PARAGRAFo TERCEIRo . o trabalhador deverá com,y,|ì|c{-P.".'^9::119,à empresa

a opção por substituição de vale{ransporte para o.AUX|ttO COyAUSTIVEL'

pARAGRAFO QUARTO - O trabalhador que' oplar. por re-Ëeper' O AUXíLIO

bôüBúêïivÉr- assinará termo de responsabiridade no quar decrarará a

responsabilidade pessoal pela consãrvaçao e direção do veículo a ser utililado'

isentando a empresa de quaisquer despesas com manutenção do veículo utilizado

no percurso ida/volta ao trabalho ' ' ''
Cr-ÁUSuln vtcÉSlulR Qulrurn - nnreCtpRçÃO oe SRIÁRIO

Recomenda-se às empresas que antecipem, ate o dia 20 de cada mêS' no mínimo

40% (quar"nta poic,jntoi do salário que o empregado recebeu no mês anterior'

Sendo obrigatório a concessão quando solicitado pèlo empregado até o quinto dia

útil do mês de referencia.

cLAUSULA UGÉSIMA SEXTA - DESCONTOS MENSALIoRoe

Nos termos do artigo 545 da CLT, as empresas Se comprometem a descontar dos

salários de seus ãmpregados, desde que por eles devidamente autorizados' aS

mensalidades devida, uó sindicato proÌissional, devendo os valores arrecadados

,.iã* depositados até o 10" (décimo) dia do mês subsequente ao desconto'

CI-ÁUSUI-R vlCÉstvtl sÉlltR - l-RnCne - neCOueruoRçÃO

Recomenda-se às empresas que forneçam lanche gratuito a SeuS empregados

qrãrt" ãm traoatno extiaordinário. o tempo utilizado para os funcionários realizarem

o lanche, limitado à rc (quinze) minuios, não será computado na jornada de

trabalho.
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CLAUSULA VIGÉSIMN OlT

Fica vedado por este instrumento a utirização de mão de obra em desvio de função

para carga ou descarga de caminhões'

CLAUSULA VIGÉSIMA NONA - HOMOLOGAçÃO

o ato de assistência sindical na rescisão do contrato de trabalho será sem ônus para

o trabalhador e empregador, e nos termos dos Parágrafos 1o e 7o do art' 477 da

CLT.

CLAUSULA TRGÉSIMA - FUNCIONAMENTO DO cOMÉRclO AOS SÁBADOS

Fica facultado a prorrogação da abertura do comércio de Betim aos sábados até as

f g:óO horas, podendo Jeiutilizada mão de obra de seus funcionários.

pARÁGRAFO PRIMEIRO - Nos sábados que antecederam datas

das mães e dos pais, assim considerados, dia das mães, dia

namorados e dias das crianças, o comércio de Betim - MG

dias
dos
rna

sociais dos

torma que melhor atenda a pópulação, obedecidas as regras legais'



PARAGRAFO SEGUNDO - A presente cláusula não se aplica aos demais setores
do comércio cujo funcionamento seja permitido em dias de repouso, de acordo com
a Lei Municipal 3.105 de 26 de outubro de 1998, no seu artigo 189, que diz: "O
previsto nesta lei não se aplica aos centros de abastecimentos, às feiras livres e
outras atividades correlatas instituídas pelo Poder Municipal, bem como aos
estabelecimentos que tenham como atividade principal e comercialização de
gêneros alimentícios, farmacêuticos, bares e similares, depósitos de material de
construção, panificadores, shoppings centers e estabelecirnentos que comercializem
produtos agro-veterinários". Portanto, estes estabelecinìentos .poderão ffuncionar e
utilizar mão de obra de seus empregados em todos os feriados,nacjpnetg, estaduais
e municipais, observado os termos dessa Convenção Coletiva. I t ":t't
CLAUSULA TR|GÉSIMA PRIMEIRA - FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO ÀOS
FERIADOS

O comércio da cidade de Betim-MG, no que tange aos feriados'dos dias Sexta-Feira
Santa, 1o de maio de 2014 (Dia do Trabalho),25 de dezembro de2O14 (Natal), 1o
de janeiro de 2015 (Confraternizaçáo Universal) e segunda-feira de carnaval
(comemoração dia do comerciário), data em que o comércio estará fechado e não
poderá exigir a mão de obra do trabalhador, a não ser que seja na forma da
Cláusula Nona desta convenção.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em todos os demais feriados não previstos nos caput
desta cláusula e que ocorrerem no período vigência da presente Convenção
Coletiva de Trabalho, os comerciantes estão autorizados funcionar normalmente,
exigindo a mão de obra dos seus empregados, conforme exposto na Lei Federal
11.603/2007 e observada a legislação municipal.

PARAGRAFO SEGUNDO - De acordo com a Lei Municipal 3.105 de 26 de outubro
de 1998, os centros de abastecimentos, as feiras livres e outras atividades correlatas
instituídas pelo Poder Municipal, bem como aos estabelecimentos que tenham como
atividade principal e comercialização de gêneros alimentícios, farmacêuticos, bares
e similares, depósitos de material de construção, panificadores, shoppings centers e
estabeleci mentos q ue comercia I izem prod utos a gro-veterinários poderão fu ncionar e
utilizarem da mão de obre de seus empregados em todos os feriados nacionais,
estaduais e municipais, exceto os citados no caput.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos trabalhos em feriados, o empregado fará jus às
condições abaixo estabelecidas:

| - Carga máxima de trabalho de 8:00hrs.

ll - Folga compensatória, a ser concedida no prazo de 60 (sessenta) dias do feriado
trabalhado.

lll - Gratificação de alimentação no valor de R$ 45,50 (quarenta e cinco reais e
cinquenta centavos), a título de alimentação e de caráter indenizatório, que deverá
ser pago juntamente com o pagamento do mês em que incidir o feriado, com a
rubrica "GRAT| FtCAçÃO ALtM ENTAçÃO FERTADO'.

lV - Concessão de vale-transporte

PARAGRAFO QUARTO - Decorrido o respectivo prazo de compensação parc a
concessão da folga compensatória, sem que elantgpha sido concedida, o empregado
fará jus ao recebimento de horas extras, calc{ft(ff na forma prevista na Cláusula
Oitava desta ConveneaorrColetwa de Trabalh" 

ffi[
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - HORARIO ESPECIAL PARA SHOPPING

CENTER

O comércio lojista e varejista de Betim que esteja localizado nos Shoppings Centers

está autorizadb a funcionar aos feriados, com exceção dos feriados dos dias Sexta-

Feira Santa, 1o de maio, 25 de dezembro, 1o de janeiro e segunda-feira de carnaval.

pARÁGRAFO pRIMEIRO - Ficam estabelecidos os seguintes horários de

fu ncionamento para os estabelecimentos situados em Sh,gppi ngs centers:

FERIADOS/DATAS ESPECIAIS HORARIO

Feriados que ocorrerem de domingo a qul!!q-fe{q í'4:00'àí,?2:00 horas

Feriados que ocorrerem de sexta a sábaclg 10:00 às 22:00 horas

Abertura do comércio na véspera de dia dos pais, dia das crianças,

dia dos namorados, dia das mães

10:00 às 22:00 horas
':

Abe'tura do comércio no final de ano (15'12'2014 a23'12'2014) 09:00 às 23:00 horas

Abertura do comércio dia 241121201 4 09:00 às 19:00

Abertura do comércio dia 31 1121201 4 10:00 às 18:00 horas

CLAUSULA TRGÉSIMA TERCEIRA. DIFE SALARIAIS

As eventuais diferenças salariais decorrentes da aplicação da presente Convenção

Coletiva relativas aos meses de março e abril de 2014 poderão ser pagas

juntamente com o salário do mês de maio de 2014, sem qualquer acréscimo ou

penalidade.

CLAUSULA TRtcÉStMA QUARTA - DIFERENçA DE CONTRIBUIçÃO SINDICAL

As partes ajustam que eventuais diferenças relativas à contribuição sindical dos

empregados abrangidos pela presente Convenção Coletiva de Trabalho, poderão

serrecãlhidas, sem acréscimos legais, até do dia 30 de Maio de 2014.

GLÁUsULA TRIGÉSIMA QUINTA . DO INSTITUTO DE ASSISTÊNC|A SOCIAL E

ÈõoúóMtCn oos CouencnRtos E coMERclANrEs DE BErIM E REGÉo
NASEC

O INASEC - lnstituto de Assistência Social e Econômica dos Comerciários e

Comerciantes de Betim e Região irá disponibilizar, através de convênios, cursos de

aperfeiçoamento profissional, assistência médica e odontológica, programação nas

áieas áa cultura, lazet e esporte aos comerciantes e comerciários de Betim e

Região.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Somente terão direito aos benefícios disponibilizados

peto INASEC os COMERCIANTES E OS EMPREGADOS do comércio de Betim e

Região que se associarem ao lnstituto e possuírem o CARTÃO DE ACESSO DO

COMERCIO disponibilizado pelo lnstituto.

PARAGRAFO SEGUNDO - A empresa (PESSOA JURíDICA) que aderirifiliar ao

INASEC contribuirá com o lnstituto, mensalmente, com 1o/o.do valor total de sua

folha de pagamento.

O comerciante (PESSOA FíSICA) que aderir/filiar ao INASEC contribuirá com o

instituto rnensatmente com o valor de R$20,00 (Vinte reais).

"ïJ*'jÍ,l".ff "''i:1"ïox'ïr:ïffï'lmi}Âi" 
jH',ï

salário base mensal na forma das prerrogativas do art. 544 daCLT.W

Lt rl
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O comerciário não associado à entidade de classe que aderir/filiar ao INASEC

ffitomensalmentecomovalorde4o/o(quatroporcento)doseu
salário base mensal.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os benefícios e convênios do INASEC serão firmados

levando em consideração a sua função social estabelecida em seu estatuto social.

PARAGRAFO QUARTO - O INASEC estipulará o valor a ser cobrado de seus

associados para utilização dos benefícios disponibilizAdqç.

PARAGRAFO QUINTO - Todos os valores a serem descontados nos Salários dos

empregados referentes ao disposto nesta cláuèula deverão rer, exp.ressamente

autorizãdos pelos mesmos, mediante assinatura de documento própiìo para.este

fim, nos termos da Súmula 342 do Tribunal Superior do Trabalho.

CLAUSULA TRGÉSIMA SEXTA - DA SAÚDE

Ficam as empresas obrigadas a disponibilizar assistência à saúde aôs empregados

do comércio abrangidos pela presente Convenção Coletiva de Trabalho

pARÁGRAFO pRIMEIRO - A assistência à saúde poderá ser disponibilizada das

seguintes formas:

1 - Através de adesãoifiliação da empresa ao INASEC. A adesão/filiação da

empresa possibilitará ao comerciante e ao comerciário a também se

filiar/aderir ao INASEC e ter acesso aos benefícios bem como contratar os

serviços ofertados pelo instituto, sejam eles na área do comércio, saúde,

educação, lazer, esporte e cultura. 10
2 - Ou, através da contratação de plano de saúde na categoria ambulatorial

nospitatar com obstetrícia definida pela Agência Nacional de Saúde, com

participação ou não do empregado. A participação do empregado não poderá

ultrapassar 35o/o (trinta e cinco por cento)do valor do plano.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso o comerciante e o comerciário façam a opção de

estender a cobertura dos benefícios do INASEC aos seus dependentes legais,

inclusive pai, mãe, Sogro e Sogra, estes pagarão, por dependente, o valor de R$

16,00 (Dezesseis reais) mensais ao INASEC.

pARÁGRAFO TERCEIRO - As empresas terão o prazo de 60 (sessenta dias) para

se adequar ao disposto nesta Cláusula, contados a partir da data de homologação

desta convenção.

PARAGRAFO QUARTO - As empresas que não cumprirem o disposto nesta

cláusula, no prazo estipulado. no PARAGRAFO TERCEIRO, estarão sujeitas às

penalidades estipuladas na CLAUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA.

CLAUSULA TRIcÉSIMA SÉTIMA DO PLANO DE CARREIRA DO

COMERCIARIO

Considerando a disposição das regras contidas neste instrumento, os sindicatos

livremente pactuam as regras que irão reger o Pmruo or CRnRetRR Do CoMERctÁRto:

pARÁGRAFO pRIMEIRO - Os sindicatos, por meio do lnstituto de Assistência

Social e Econômica dos Comerciários e Comerciantes de Betim e região (INASEC),

rffiryÏtffi ":,i:;'r^t*ff1,:ïJ:"H,ïïi"";:,"'."#iii:ïlï.:



PARAGRAFO SEGUNDO - O objetivo do Plano de Carreiro do Comerciário e dos
cursos de aperfeiçoamento profissional é proporcionar a qualificação da mão de
obra do setor do comércio, por meio do fornecimento de informações e
conhecimentos técnicos que possam desenvolver o comerciário profissional e
pessoalmente. Considerando que o comércio é a porta de entrada no mundo do '
trabalho e que a necessidade de mão de obra qualificada é uma demanda geral do
setor, o INASEC pretende atender os interesses tanto da categoria profissional
quanto da categoria econômica. '.,',: i ,:
PARAGRAFO TERCEIRO - As partes acordam qge as seguintes"regrad'gerais irão
disciplinar o Plano de Carreira do Comerciário: ' ' , t,11.i11,,

| - DAS INSTITUIçÕfS Oe ENSINO: Os cursos profissionalizantes serão
oferecidos pelas instituições de ensino conveniadas ao INASEC, bem,,como
pelo próprio INASEC. A disponibilização de novos cursos será comunicada
aos empregadores e empregados por meio dos respectiVos sindicatos.

ll - DO FORMAïO DO CURSO: Os cursos profissionalizantes poderão ser
fornecidos nos modelos presencial, telepresencial ou à distância (online). Nos
dois últimos casos, as avaliações serão realizadas presencialmente, em local
a ser designado pela entidade conveniada e/ou INASEC.

lll - DO CONTEUDO PROGRAMATICO: Os cursos de aperfeiçoamento
profissional terão conteúdo programático disciplinado pela lnstituição de
Ensino conveniada e aprovado pelo INASEC, em consonância com as
necessidades do setor do comércio e a possibilidade de efetiva qualificação
profissional dos comerciários. LL
lV - DO CUSTEIO: O curso de aperfeiçoamento profissional será custeado
pelo empregado interessado com recursos proprios. O valor do curso será
compatível com os salários ofertados pelo setor do comércio e poderá ser
integral ou parcialmente custeado pelo INASEC, por meio de regulamento
proprio a ser desenvolvido.

V - DA CARGA HORARIA: O curso de aperfeiçoamento profissional terá
carga horária mínima de 60 (sessenta) horas. O comerciário apenas poderá
se submeter as avaliações do curso e receber cERTrFtcADo DE euAltFtcAçÃo
PRoFlssloNAL caso tenha frequentado e/ou assistido, no mínimo ,75o/o (setenta
e cinco por cento) da carga horária do curso.

Vl - DO DESEMPENHO MíNIMO NO CURSO: O comerciário será submetido
a testes ao longo do curso, conforme discricionariedade da lnstituição de
Ensino e/ou INASEC, e apenas será aprovado caso tenha desempenho igual
ou superior a 75o/o (setenta e cinco por cento).

vil - Do cERTtFtcADO DE QUAL|F|CAçÃO eROFISSIONAL: Caso o
comerciário atinja os requisitos dos itens V (CARGA HORARIA) e Vl
(DESEMPENHO MINIMO), receberá CeRrtrtcnoo DE QununcnçÃo
Pnorrssrorunl.

vilt - DA GRATTFTCAçÃO pOR QUAL|F|CAçÃO PROF|SSIONAL: O
comerciário que tenha completado o curso de aperfeiçoamento profissional e
tenha recebido o CrnrtrtcADo DE rssroNAL terá direito a
uma GRATTFTCAçÃO POR QUALIF|CAçÃO
diferenciados conforme a evolução na carreira.

/Ln
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tx - DA EVOLUçÃO NA CARREIRA: O comerciário poderá realizar até 3
(três) tipos de cuiso de formação profissiona! l9 denominações do nível de

Ìormação e os valores da bnnftf tCAçÃO POR QUALIFICAçÃO
PROFISSIONAL serão os seguintes:

A - JUNIOR (formação introdutória do comerciário): 5% do piso salarial da 
! '{r

categoria.

B - SENIOR (formação complementar e módulo espqcífico da área de atuação):

10% do piso salarial da categoria. ,, ,' .i , , à

C - MASTER (formação em liderança e aprofuridamento no'rnódu,ÌolpFOecífico Oa

área de atuação): 15% do piso salarial da categoria 
:,

PARAGRAFO QUARTO - As gratificações não serão cumulativas e terão qempre

como base de cálculo o piso salarial. lsto é, quando o comerciário evoluir na

carreira, deixará de perceber a porcentagem da primeira GRATIFICAÇÃO POR

QUALIFICAçÃO PROFISSIONAL I (JUNIOR) e passará a receber a

OnnrtrtCAÇÃO POR QUALIFICAçÃO PROFISSIONAL ll (SENIOR), e assim

sucessivamente.

PARAGRAFO QUINTO - O comerciário apenas terá direito à evolução na carreira

nos níveis JUNIOR, SENIOR e MASTER após 6 (seis) meses da realização do

último módulo do curso (período de carência).

PARAGRAFO SEXTO - No período de carência, o comerciário será avaliado pelo

empregador por meio de questionário fornecido pelo INASEC, de modo a comprovar ,t ,,t
a efetiva evolução na carreira. L L
PARAGRAFO SÉT|MO - DA DIFERENCIAçÃO SALARIAL: A realização de curso

de aperfeiçoamento profissional será considerada como aumento na períeição

técnica para todos os fins de direito. Os empregados que realizarem os cursos de

aperfeiçoamento profissional não serão considerados paradigmas para pedidos de

equiparação salarial.

PARAGRAFO OTTAVO - DA COMUNICAçÃO AO EMPREGADOR: O comerciário

deverá informar o empregador sobre a obtenção de CeRrlFlcADo DE QuALlFlcAÇÃo
pnorrssroruAL por meio de formulário fornecido pela lnstituição de Ensino e/ou

sindicato em ate 15 (quinze) dias após o recebimento do certificado. O comerciário

apenas terá direito à'GRATÍFICAçÃO POR QUALIFICAçÃO PROFISSIONAL após

a comunicação formal ao empregador. O empregador iniciará o pagamento da

cRATtFtcAçÃo poR eUALtFtcAçÃo PROFISSIONAL no mês subsequente à

comunicaçãó formal do empregado para os formulários entregues até o dia 20 do

mês em curso, e no mês seguinte ao subsequente, para os formulários entregues

entre o dia20 e dia 30/31 do mês em curso.

PARAGRAFO NONO - DAS ANOTAçÕES E REGISTROS: O empregador deverá

fazer constar nas "AnotaçÕes Gerais" da Carteira de Trabalho e Previdência Social

(CTpS) do empregado a realização do curso de aperÍeiçoamento profissional, assim

como o nível atingido, a ârea de formação profissional (quando houver) e o

percentual da gratificação.

PARAGRAFO DÉCIMO . DA REGULAMENTAçÃO COMPLEMENTAR:

irá elaborar o regulamento do Plano de Carreira do Comerciário que

regras acessórias referentes ao curso de aperfeiçoamento p

CLAUSULA TRIcÉSIMA OITAVA - CARTÃO OO COMERCIARIO

O INASEC
regerá as

J,



se cadastrar previamente no website do INASEC (www.inasec.com.br).

CLAUSULA TRIGÉSIMA NONA - CARTÃO ALIMENTAçÃO

Os sindicatos convencionam a criação do CARTÃO DO COMERCIARIO que tem por

objetivo fomentar o comércio de produtos e serviços, e será administrado pelo

INASEC.

PARAGRAFO ÚNICO - Para obter o cartão, comerciantes e comerciários terão que ,

O INASEC irá possibilitar aos comerciantes fornecêi',aos geus empregados um

CARTÃO ALIMENTAçÃO, que so poderá ser utilizado parâ"a çompra üe gêneros

alimentícios e para a-aquisição de alimentos prohtos para cohsqrrlci;;{iodendo ser

utilizado em restaurantes, padarias, mercearias, restaurantes populares, pizza.rias,

etc, que estejam devidamente conveniados.

pARÁ6RAFO pRtMEtRo - A utilização do CARTÃO nltrUeNTAçÃO é facultativa.

PARAGRAFO SEGUNDO - O fornecimento do CARTÃO ALIMENTAÇÃO não tem

natureza salarial ou contraprestativa, não se incorporando a remuneração do

empregado para quaisquer fins de direito, não constituindo base de incidência de

contribuição previdenciária ou FGTS, nem rendimento tributável do empregado.

PARAGRAFO TERCEIRO - O CARTÃO nltruENTAçÃo será administrado por

empresa contratada pelo INASEC e será regido pelas cláusulas contratuais a serem

disponibilizadas para o comerciante no momento da contratação do benefício

PARAGRAFO QUARTO - O CARTÃO ALIMENTAÇÃO apenas será disponibilizado

aos comerciantes e comerciários contribuintes do INASEC que estejam em dia com 13
suas contribuições sindicais patronais e profissionais junto aos sindicatos.

PARAGRAFO QUTNTO - A empresa que adotar CARTÃO ALIMENTAÇAO estará

isenta do pagamento da "GRATIFICAçÃO ALIMENTAÇÃO FERIADO' prevista na

Cláusula Trigésima Primeira, Parágrafo Terceiro, ltem lll, da presente Convenção

Coletiva de Trabalho no caso de trabalho em dias de feriados.

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA - COMUNICAçÃO PRÉVA

Na hipótese de convocação de empresas em razão de denúncias ou irregularidades

em face da legislação trabalhista ou da presente Convenção Coletiva, a entidade

sindical representante da categoria profissional poderá comunicar previamente à

entidade sindical patronal para que esta preste assistência e acompanhe os seus
representados.

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - DOS ACORDOS COLETIVOS DE

TRABALHO

Os sindicatos convenentes, objetivando o aprimoramento das relações trabalhistas e

a soluçãb de problemas envolvendo os seus representados, poderá efetivar à

negociação e celebração CONJUNTA de termos de compromisso, termos de

ajustamento de conduta ou acordos coletivos de trabalho de qualquer natureza

envolvendo quaisquer empresas da categoria econômica, associadas ou não.

C lÁu Su l-R QURoRRCÉS I tuR SeCU H ol - ru ecocnçÕes p eRunru erureS

Os Sindicatos convenentes se comprometem a manter canal permanente de diálogo

e negociação, tendo em vista:

| - promover o cumprimento de$d\Fonvenção e da legislação vigente, dando

sorução às diversências surgioas;ffiÏ 
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ll - avaliar esta Convenção, levando em conta o contexto conjuntural e os
dispositivos legais vigentes, buscando seu aperfeiçoamento e atualização;

lll - garantir a eficácia e desenvolvimento do lnstituto de Assistência Social e
Econômica dos Comerciários e Comerciantes de Betim e região - INASEC.

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA . DAS PENALIDADES

Fica estabelecido para parte que infringir qualquer cláusula do presente instrumento
uma multa correspondente a 10% (dez por cento) Oo'qiço salarial ora egtabelecido,
por infração e por trabalhador envolvido, a ser revertida para. o empregadp.

i ' , t,.'.1,,:';,t;

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - UGÊNCIA E DATA BASE 
,'

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período
de 1o de março de 2014 a 28 de fevereiro de 2015 e a data-baSe da categoria em 1o

de março.

E, para que produza seus jurídicos efeitos, a presente Convenção Coletiva de
Trabalho foi lavrada em 03 (duas) vias de igual forma e teor, sendo levada a registro.

L4

Betim, 25 de abril de 2014.

,^l*,
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO

COMÉRCIO DE BETIM, IGARAPE, SÃO
JOAQUIM DE BICAS, ESMERALDAS,

JUATUBA E MATEUS LEME.

Celma Maria Alves - CPF 031.122.546-27

s,ND,cAro;;ffi* DE BE'M,
IGARAPE, SÃO.IOAOUIM DE BICAS,

ESMERALDAS, JUATUBA E MATEUS LEME.

Helvécio Siqueira Braga - CPF 415.807.206-06


