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TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2019
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:
DATA DE REGISTRO NO MTE:
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:
NÚMERO DO PROCESSO:
DATA DO PROTOCOLO:

RS000337/2019
04/02/2019
MR001687/2019
46218.001003/2019-34
29/01/2019

NÚMERO DO PROCESSO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 46218.018304/2018-16
DATA DE REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL:
29/11/2018
Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.
SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE PORTO ALEGRE, CNPJ n. 92.966.316/0001-50, neste
ato representado(a) por seu Procurador, Sr(a). FLAVIO OBINO FILHO;
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). FLAVIO OBINO FILHO;
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 2018 a 31 de dezembro de 2019 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.

RELAÇÕES SINDICAIS
ACESSO A INFORMAÇÕES DA EMPRESA
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA EMPRESAS QUE ADERIREM A
CONVENÇÃO COLETIVA
Pelo presente termo aditivo, as partes retificam o parágrafo primeiro da cláusula terceira da convenção coletiva
registrada sob nº RS002414/2018, para prorrogar o prazo de adesão à Convenção Coletiva para até 31 de janeiro

de 2019, na forma estabelecida na referida cláusula.

DISPOSIÇÕES GERAIS
OUTRAS DISPOSIÇÕES
CLÁUSULA QUARTA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO OU VALE ALIMENTAÇÃO
Pelo presente aditivo as partes retificam a cláusula nona do instrumento coletivo registrado sob nº RS002114/2018,
passando a partir de 1º de janeiro de 2019 a vigorar com a seguinte redação: "As empresas enquadradas no PAT
fornecerão refeição aos empregados que trabalharem em feriados ou, como as demais empresas, ficarão
obrigadas a fornecerem a partir de 1º de janeiro de 2019, vale refeição/alimentação ou indenização em
dinheiro no valor de R$ 31,12 (trinta e um reais e doze centavos) para empresas com até 100 (cem)
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empregados em Porto Alegre, e de R$ 39,44 (trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos) para
empresas com mais de 100 (cem) empregados".

CLÁUSULA QUINTA - DOMINGOS - INDENIZAÇÃO
Pelo presente aditivo as partes retificam o parágrafo quarto da cláusula décima do intrumento coletivo registrado sob
nº RS002114/2018, passando a partir de 1º de janeiro de 2019 a vigorar com a seguinte redação: "As empresas
enquadradas no PAT, fornecerão refeição aos empregados que trabalharem aos domingos, ou como as
demais empresas, ficarão obrigadas a conceder a partir de 1º de janeiro de 2019, vale refeição/alimentação
ou indenização em dinheiro no valor de R$ 14,34 (quatorze reais e trinta e quatro centavos) no caso de
jornada de 6 (seis) horas; e, no caso de jornada superior a 6 (seis) horas, de R$ 20,32 (vinte reais e trinta e
dois centavos) para empresas com até 20 (vinte) empregados, de R$ 23,91(vinte e três reais e noventa e um
centavos) para empresas entre 21 (vinte e um) e 100 (cem) empregados, e de R$ 31,12 (trinta e um reais e
doze centavos) para empresas com 101 (cento e um) ou mais empregados".

CLÁUSULA SEXTA - FERIADOS - INDENIZAÇÃO
Pelo presente termo aditivo as partes retificam a cláusula décima quarta do instrumento coletivo registrado sob nº
RS002114/2018, passando a partir de 1º de janeiro de 2019 a vigorar com a seguinte redação: "A partir de 1º de
janeiro de 2019, os empregados que trabalharem nos feriados nas empresas comerciais representadas
pelos sindicatos patronais acordantes, receberão, independente da jornada fixada, junto com a folha de
pagamento do mês e sob a forma de indenização, o valor equivalente a R$ 44,23 (quarenta e quatro reais e
vinte três centavos), por feriado trabalhado, que não integrará o saláro para qualquer efeito legal".

FLAVIO OBINO FILHO
PROCURADOR
SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE PORTO ALEGRE

FLAVIO OBINO FILHO
PROCURADOR
SINDICATO DO COM VAR MAT OPTICO FOTO E CINE DO RS

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

ANEXOS
ANEXO I - ATA
Anexo (PDF)
A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego
na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.
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