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O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos
termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura
dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e
administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos
estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem
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a conformidade entre os dados informados e os documentos;
a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos
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a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2021  

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:  
 

MR035684/2020  
DATA E HORÁRIO DA TRANSMISSÃO:  

 
17/07/2020 ÀS 14:29  

 

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 a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho 
previstas nas cláusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE  
 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de abril de 2020 
a 31 de março de 2021 e a data-base da categoria em 01º de novembro.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
A presente 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  

 
Outras normas referentes a admissão, demissão e modalidades de contratação  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DEMISSÃO E RECONTRATAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19  
 
 

Durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 não se 
presumirá fraudulenta a rescisão de contrato de trabalho sem justa causa seguida de 
recontratação dentro dos noventa dias subsequentes à data em que formalmente a rescisão 
se operou, desde que mantidos os mesmos termos do contrato rescindido. 

  
 
 
CLÁUSULA QUARTA - RECONTRATAÇÃO COM NOVA JORNADA  
 
 

As empresas relacionadas no Anexo II, ou que celebrem acordo coletivo de trabalho com a 
participação do sindicato empresarial, poderão, nos casos de recontratação realizada após o 
período de 30 (trinta) dias contado da data em que formalmente a rescisão se operou, ajustar 
com o empregado recontratado jornada de trabalho inferior a do contrato anterior, desde que 



respeitado o salário hora do contrato rescindido. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Nos casos de empregados em que a rescisão do contrato de trabalho se operou no período de 
garantia de emprego decorrente da suspensão do contrato de trabalho ou da redução 
proporcional de jornada e salário, a recontratação está condicionada ao regular pagamento da 
indenização prevista em lei e na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. 

  
  
 

 

 

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  

 

 
 

ANEXOS  
ANEXO I - ATA ASSEMBLEIA SINDICATO PROFISSIONAL  

 
 

Anexo (PDF) 

  
  
 
 

ANEXO II - ROL DE EMPRESAS  
 
 

Anexo (PDF) 

  
 
 
 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR064030_20192019_10_31T13_36_52.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR035684_20202020_07_17T11_52_02.pdf


 


