0123457819 32515952585

35791 53 935
!"#$%$&#' $($%)#*"+$,
-9383. 5
/0/123145106
7918535
359/3935/0%/3:3;:23
<3=51193235 >1 95
?@ABCDDA%EAFA
GH>1555215
/53I;1/53I/6935/0J6;
-911 5
%%%%%'#E&#"$*K%&K'%KL#'*$'%&M%?KN*K%$ MONM
59525855752>1 95GH>15P7-
752>1 95323=8
%%%%%%%J%NCQRC@STCUVA%NCQRC@STCUVA%WN5X4I/I935/0
4I6/20X
752>1 95Y5>=81>1 91
%%%%%%%J%"ATZ[CTCUVA%?@ABR@\]^A%'SU_S[A`\D%?A@VA%$[Ca@C
4I6/206
%%%%%%%J%"ATZ[CTCUVA%?@ABR@\]^A%bZVSBAD
4I6/200
K%!DRc@SA%MdVC@UA%\BST\%S_CUVSeSB\_A%eAS%Z@CFS\TCUVC%\FSD\_A%QRC%A%ZCVSBSAU\TCUVA%STZA@V\%U\%\BCSV\]^A%_AD%VC@TAD
C%BAU_S]fCD%QRC%@CaCT%A%Z@ABCDDA%C[CV@gUSBAh%\[iT%_A%_SDZADVA%UA%B@C_CUBS\TCUVA%Z@iFSAh%C%U\%\DDSU\VR@\%_AD
_ABRTCUVAD%U\VAJ_SaSV\SD%C%_CB[\@\]^A%_C%QRC%D^A%\RVjUVSBAD%AD%_SaSV\[Sk\_ADh%DCU_A%@CDZAUDcFC[%BSFS[h%ZCU\[%C
\_TSUSDV@\VSF\TCUVC%ZC[A%RDA%SU_CFS_A1%$SU_\h%eAS%\FSD\_A%QRC%AD%UlFCSD%_C%\BCDDA%SU_SB\_AD%Z\@\%AD%_ABRTCUVAD
CDV\@S\T%BAU_SBSAU\_AD%m%\Uc[SDC%ZA@%DC@FS_A@%Zno[SBAh%QRC%ZA_C@c%\[VC@cJ[AD%\%QR\[QRC@%TATCUVA%DCT%UCBCDDS_\_C
_C%Z@iFSA%\FSDAh%C%_C%QRC%D^A%_C%DR\%CdB[RDSF\%@CDZAUD\oS[S_\_C:
\%BAUeA@TS_\_C%CUV@C%AD%_\_AD%SUeA@T\_AD%C%AD%_ABRTCUVADp
\%BAUDC@F\]^A%_AD%A@SaSU\SD%CT%Z\ZC[%_C%_ABRTCUVAD%_SaSV\[Sk\_AD%\Vi%QRC%_CB\S\%A%_S@CSVA%_C%@CFSD^A%_AD%\VAD
Z@\VSB\_AD%UA%Z@ABCDDAh%Z\@\%QRCh%B\DA%DA[SBSV\_Ah%DC`\T%\Z@CDCUV\_AD%Z\@\%QR\[QRC@%VSZA%_C%BAUeC@jUBS\p
\%@C\[Sk\]^A%ZA@%TCSA%C[CV@gUSBA%_C%VA_AD%AD%\VAD%C%BATRUSB\]fCD%Z@ABCDDR\SD%BAT%A%Z@qZ@SA%!DRc@SA%MdVC@UA
ARh%ZA@%DCR%SUVC@Ti_SAh%BAT%\%CUVS_\_C%ZA@FCUVR@\%@CZ@CDCUV\_\p
\%AoDC@FrUBS\%_C%QRC%AD%\VAD%Z@ABCDDR\SD%DC%BAUDS_C@\T%@C\[Sk\_AD%UA%_S\%C%sA@\%_A%@CBCoSTCUVA%ZC[A%'M#h
BAUDS_C@\U_AJDC%VCTZCDVSFAD%AD%Z@\VSB\_AD%\Vi%\D%32s40TSU40D%_A%n[VSTA%_S\%_A%Z@\kAh%BAUDS_C@\_A%DCTZ@C%A
sA@c@SA%AeSBS\[%_C%t@\Dl[S\h%SU_CZCU_CUVC%_A%eRDA%sA@c@SA%CT%QRC%DC%CUBAUV@Cp
\%BAUDR[V\%ZC@Sq_SB\%\A%'M#h%\%eST%_C%FC@SeSB\@%A%@CBCoSTCUVA%_C%SUVST\]fCD%C[CV@gUSB\D1
$%CdSDVjUBS\%_CDVC%NCBSoAh%_A%Z@ABCDDA%C%_AD%_ABRTCUVAD%\BST\%SU_SB\_AD%ZA_C%DC@%BAUeC@S_\%UA%?A@V\[%U\%#UVC@UCV
_Au\v%WSUSDVi@SA%_\%MBAUATS\1

TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:
MR075616/2019
DATA E HORÁRIO DA TRANSMISSÃO: 20/12/2019 ÀS 10:34

NÚMERO DO PROCESSO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 10264.100773/2019-66
DATA DE REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL:
12/11/2019
SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE PORTO ALEGRE, CNPJ n. 92.966.316/0001-50, neste
ato representado(a) por seu Procurador, Sr(a). LUCIA LADISLAVA WITCZAK;
SINDICATO DO COM VAR MAT OPTICO FOTO E CINE DO RS, CNPJ n. 03.042.025/0001-46, neste ato
representado(a) por seu Procurador, Sr(a). LUCIA LADISLAVA WITCZAK;
E
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE PORTO ALEGRE, CNPJ n. 92.832.880/0001-80,
neste ato representado(a) por seu Tesoureiro, Sr(a). JOSE AMERICO CORDEIRO;
celebram o presente TERMO ADITIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as
condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE
As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º
de novembro de 2019 a 31 de outubro de 2020 e a data-base da categoria em 01º de novembro.
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA
O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Empregados no
Comércio, com abrangência territorial em Porto Alegre/RS.
Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades
Outros grupos específicos
CLÁUSULA TERCEIRA - HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL

Fica estabelecido que a cláusula trigésima da convenção coletiva de trabalho ajustada pelos sindicatos
profissional e da categoria econômica em 05 de novembro de 2019, Processo 10264.100773/2019-66,
passa a ter a seguinte redação:

"Sob pena de ineficácia, as rescisões contratuais de empregados representados pelo sindicato profissional
convenente, com mais de um ano de serviço, até 31 de janeiro de 2020, deverão ser assistidas pelo
sindicato dos empregados.
Item 1º - A assistência poderá ser feita através da via eletrônica, hipótese em que a empresa deverá
encaminhar os documentos abaixo discriminados e o termo de rescisão ao Sindicato dos Empregados no
Comércio de Porto Alegre, que deverá emitir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, resposta manifestando

concordância com os termos propostos ou solicitando retificação ou complementação de documentos o que
deverá ocorrer pela via presencial do empregado e do seu empregador ou respectivo preposto na sede do
sindicato:TRCT (Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho;


















Livro/Ficha registro de empregados;
Comprovante/notificação do aviso prévio;
Pedido de demissão;
Guia de recolhimento rescisório do FGTS (GRRF);
Demonstrativo do trabalhador de recolhimento rescisório;
Extrato para fins rescisórios da conta vinculada do trabalhador de FGTS (inclusive para pedido de
demissão);
Chave de conectividade do FGTS para liberação do mesmo;
Comunicado da Dispensa e Requerimento do Seguro Desemprego;
Atestado de saúde ocupacional (ASO);
Contrato social ou carta de preposto;
Tabela atualizada de comissões e DSR no caso do trabalhador que receba salário variável,
acompanhada dos respectivos recibos salariais;
Comprovantes de vales/adiantamentos e último salário do mês;
Demonstrativo de média física de horas extras e demais proventos que integram a maior
remuneração;
Comunicação de decisão do INSS de todo o período (quando for o caso);
Mandado judicial referente à pensão alimentícia (quando for o caso);
Registro de Óbito e Alvará do INSS ou da justiça quando a rescisão for por morte do trabalhador.
No caso de constarem competências não localizadas (em aberto/não recolhida) no Extrato do FGTS
do empregado, a empresa deverá apresentar cópia da GFIP com a respectiva RE dos trabalhadores
e comprovante de pagamento das guias do período pendente.

Item único - No caso de resposta positiva a empresa deverá encaminhar ao sindicato o comprovante de
pagamento e este, em resposta, o certificado de assistência."

LUCIA LADISLAVA WITCZAK
Procurador
SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE PORTO ALEGRE

LUCIA LADISLAVA WITCZAK
Procurador
SINDICATO DO COM VAR MAT OPTICO FOTO E CINE DO RS

JOSE AMERICO CORDEIRO
Tesoureiro
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE PORTO ALEGRE
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