CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2021
MR023661/2019
NUMERO DA SOLICITACAO:
DATA E HoRARIO DA TRANSMISSAO: 22/05/2019 As 11 :30
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO ESTADO DE GOlAS, CNPJ n. 02.336.949/0001-92,
neste ate representado(a) por seu Presidente, Sr(a). EDUARDO GENNER DE SOUSA AMORIM;

E
SINDICATO COM VAREJ VEIC PECAS ACESSOR PARA VEIC EST GO, CNPJ n. 00.079.624/0001-46,
neste ate representado(a) por seu Presidente, Sr(a). MAURICIO RIBEIRO DE PAIVA;
celebram a presente CONVEN<;AO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condic;oes de trabalho
previstas nas clausulas seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA - VIGENCIA E DATA-BASE
As partes fixam a vigencia da presente Convenc;ao Coletiva de Trabalho no periodo de 01 0 de abril de 2019
a 31 de marc;o de 2021 e a data-base da categoria em 01 0 de abril.
CLAuSULASEGUNDA-ABRANGENC~

A presente Convenc;ao Coletiva de Trabalho abrangera a(s) categoria(s) Empregados no Comercio
Varejista de Veiculos e de Pe<;as e Acessorios para Veiculos, com abrangencia territorial em Abadia De
Goias/GO, Abadiania/GO, Acreuna/GO, Adelandia/GO, Agua Fria De Goias/GO, Agua Limpa/GO,
AlexanialGO, AloandialGO, Alto Horizonte/GO, Alto Paraiso De Goias/GO, Alvorada Do Norte/GO,
Amaralina/GO, Americano Do Brasil/GO, Amorinopolis/GO, Anhanguera/GO, Anicuns/GO, Aparecida
De Goiania/GO, Aparecida Do Rio Doce/GO, Apore/GO, Ara<;u/GO, Aragar<;as/GO, Aragoiania/GO,
Araguapaz/GO, Arenopolis/GO, Aruana/GO, Aurilandia/GO, Avelinopolis/GO, Baliza/GO, Barro
Alto/GO, Bela Vista De Goias/GO, Born Jardim De Goias/GO, Born Jesus De Goias/GO,
Bonfinopolis/GO, Bonopolis/GO, Brazabrantes/GO, Britania/GO, Buriti Alegre/GO, Buriti De
Goias/GO, Buritinopolis/GO, Cachoeira Alta/GO, Cachoeira De Goias/GO, Cachoeira Dourada/GO,
Ca<;u/GO, Caiaponia/GO, Caldazinha/GO, Campestre De Goias/GO, Campina<;u/GO, Campinorte/GO,
Campo Alegre De Goias/GO, Campo Limpo De Goias/GO, Campos Belos/GO, Campos Verdes/GO,
Carmo Do Rio Verde/GO, Castelandia/GO, Caturai/GO, Cavalcante/GO, Ceres/GO, CezarinalGO,
Chapadao Do Ceu/GO, Cocalzinho De Goias/GO, Colinas Do SuI/GO, Corrego Do Ouro/GO, Corumba
De Goias/GO, Corumbaiba/GO, Cristianopolis/GO, Crixas/GO, Crominia/GO, Cumari/GO,
Damianopolis/GO, Damolandia/GO, Davinopolis/GO, DioramalGO, Divinopolis De Goias/GO,
Doverlandia/GO, EdealinalGO, Edeia/GO, Estrela Do Norte/GO, Faina/GO, Fazenda Nova/GO,
Firminopolis/GO, Flores De Goias/GO, Formoso/GO, Gameleira De Goias/GO, Goianapolis/GO,
GoiandiralGO, GoianesialGO, Goiania/GO, Goianira/GO, Goias/GO, Goiatuba/GO, GouvelandialGO,
Guapo/GO, Guaraita/GO, Guarani De Goias/GO, Guarinos/GO, HeitorailGO, HidrolandialGO,
Hidrolina/GO, laciara/GO, Inaciolandia/GO, Indiara/GO, Inhumas/GO, Ipameri/GO, Ipiranga De
Goias/GO, Israelandia/GO, ItaberailGO, Itaguari/GO, Itaguaru/GO, Itaja/GO, Itapaci/GO, ItapirapualGO,
Itapuranga/GO, ItarumalGO, ltau<;u/GO, Ivolandia/GO, JandaialGO, Jaragua/GO, Jaupaci/GO,
Jesupolis/GO, Joviania/GO, Jussara/GO, Lagoa Santa/GO, Leopoldo De Bulhoes/GO,
MairipotabalGO, MambailGO, Mara Rosa/GO, Marzagao/GO, Matrincha/GO, MaurilandialGO, Mimoso
De Goias/GO, Mina<;u/GO, Mineiros/GO, Moipora/GO, Monte Alegre De Goias/GO, Montes Claros De
Goias/GO, Montividiu Do Norte/GO, Montividiu/GO, Morrinhos/GO, Morro Agudo De Goias/GO,
Mossamedes/GO, Mozarlandia/GO, Mundo Novo/GO, Mutunopolis/GO, Nazario/GO, Neropolis/GO,
NiquelandialGO, Nova AmericalGO, Nova Aurora/GO, Nova Crixas/GO, Nova Gloria/GO, Nova Igua<;u
De Goias/GO, Nova Roma/GO, Nova VenezalGO, Novo Brasil/GO, Novo Planalto/GO, Orizona/GO,
Ouro Verde De Goias/GO, Ouvidor/GO, Palestina De Goias/GO, Palmeiras De Goiils/GO, Palmelo/GO,
Palminopolis/GO, Panama/GO, Paranaiguara/GO, ParaunalGO, Perolandia/GO, Petrolina De
Goias/GO, Pilar De Goias/GO, Piracanjuba/GO, Piranhas/GO, Pirenopolis/GO, Pires Do Rio/GO,
Pontalina/GO, Porangatu/GO, Porteirao/GO, Portelandia/GO, Posse/GO, Professor JamillGO,
Quirinopolis/GO, RialmalGO, Rianapolis/GO, Rio Quente/GO, Rubiataba/GO, Sanclerlandia/GO, Santa
Barbara De Goias/GO, Santa Cruz De Goias/GO, Santa Fe De Goias/GO, Santa Isabel/GO, Santa Rita
Do AraguaialGO, Santa Rita Do Novo Destino/GO, Santa Rosa De Goias/GO, Santa Tereza De
Goias/GO, Santa Terezinha De. Goias/GO,. ~anto An_tonio_Da Barra/~O, Santo ~nton_io D; ~oias/GO, ~ J ~
Sao Domingos/GO, Sao FrancIsco De GOlas/GO, Sao Joao Da Parauna/GO, Sao Joao D Ahan<;a/GO ,
Sao Luis De Montes Belos/GO, Sao Luiz Do Norte/GO, Sao Miguel Do Araguaia/GO, Sao Miguel Do

J.

f'

r,

Passa Quatro/GO, sao Patricio/GO, Sao Simao/GO, Senador Canedo/GO, Serranopolis/GO,
Silvania/GO, Simolandia/GO, Sitio D'Abadia/GO, Taquaral De Goias/GO, Teresina De Goias/GO,
Terezopolis De Goias/GO, Tres Ranchos/GO, Trindade/GO, Trombas/GO, Turvania/GO,
Turvelandia/GO, Uirapuru/GO, Urua~u/GO, Uruana/GO, Urutai/GO, Varjao/GO , Vianopolis/GO,
Vicentinopo!!s/GO, Vila Boa/GO e Vila Propicio/GO.

Salarios, Reajustes e Pagamento
Piso Salarial

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PISOS SALARIAIS

A partir de 01.04.2019 fica estabelecido 0 piso salarial de R$ 1.060,37 (um mil e sessenta
reais e trinta e sete centavos), para os integrantes da categoria profissional regida por esta
Convenyao, exceto para os vendedores, desde que cumprida integralmente a jornada
contratada, efetivamente trabalhada ou compensada.
PARAGRAFO PRIMEIRO - A partir de 01.01 .2020 0 piso salarial para os integrantes da
categoria profissional regida por esta Convenyao, exceto vendedores, sera reajustado
anualmente, mantendo-se a mesma proporcionalidade em relayao ao valor do salario minimo
aplicado no ana subsequente .
PARAGRAFO SEGUNDO - SOMATORIO DOS EMPREGADOS VENDEDORES - A partir de
01.04.2019, aos vendedores sera garantido salario fixo e comissao a serem negociados entre
as partes, anotadas na CTPS, ficando assegurado que, 0 somat6rio da parte fixa, das
comissoes e DSR, nao sera inferior a R$ 1.315 ,00 (um mil, trezentos e quinze reais) mensais,
nas cidades de Goiania e Aparecida de Goiania, em face do numero de habitantes e da
potencialidade economica, e R$ 1.257,00 (um mil, duzentos e cinquenta e sete reais) mensais ,
nas demais cidades da base territorial representadas pelo Sindicato dos Empregados no
Comercio no Estado de Goias, desde que cumprida integralmente a jornada contratada,
efetivamente trabalhada ou compensada .
DO REGIME ESPECIAL DE SALARIOS
Os
PARAGRAFO TERCEIRO
microempreendedores individuais (MEls), as microempresas (MEs) e empresas de pequeno
porte (EPP) abrangidas por esta Convenyao poderao, atraves de adesao voluntaria do
empregador ao Regime Especial de Salarios previsto em clausula especifica deste
Instrumento, aplicar pisos salariais reduzidos, em cumprimento do tratamento
diferenciado e favorecido previsto na Constituiyao Federal de 1988 e na Lei Complementar n.
123/2006.
Reajustes/Corre~oes

Salariais

cLAUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL

Os salarios fixos ou parte fixa dos salarios mistos, excetuando-se os adicionais por tempo de
serviyo, dos empregados no comercio em toda a competencia territorial do sindicato, serao
reajustados a partir de 01 de abril de 2019, mediante a aplicayao do percentual de 3,67%
(tres virgula sessenta e sete por cento), incidente sobre os salarios vigentes em 01 de abril de
2018, ate 0 limite de R$ 7.000,00 (sete mil reais) sendo que a parcela acima desse valor sera
reajustada mediante negociayao entre empregado e empregador.
cLAUSULA QUINTA - COMPENSA<;AO DE AUMENTOS

E permitida a compensa<;ao dos aumentos compulsorios e antecipa<;6es concedidas entre 01
de abril de 2018 e 31 de mar<;o de 2019, nao podendo ser compensados os aumentos
decorrentes de: promo<;ao, transferemcia e equipara<;ao salarial.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Para os empregados admitidos apos 0 mes de abri1l2018, sera
assegurado 0 reajuste proporcional ao numero de meses trabalhados, ou fra<;ao igual ou
superior a 15 (quinze) dias de trabalho, conforme a tabela de proporcionalidade abaixo,
aplicando-se 0 percentual no salario da admissao, observando-se 0 principio da isonomia
salarial.

Proporcionalidade
Multiplicar Q. salario de admissao por:
Para salarios ate
Mes de Admissao
R$ 7.000,00
Abrill2018
1.03670
Maio/2018
1.03360
Junho/2018
1.03055
Julho/2018
1.02749
Agosto/2018
1.02444
Setembro/20 18
1.02138
Outubro/20 18
1.01833
Novembro/20 18
1.01527
Dezembro/20 18
1.01222
Janeiro/2019
1.00916
Fevereiro/2019
1.00611
Mar<;0/20 19
1.00305

Descontos salariais

cLAUsULA sEXTA - DEsCONTOS DE PREJUIZOs

Fica vedado aos empregadores descontarem dos salarios de seus empregados os prejuizos
decorrentes de recebimento de cheques sem provisao de fundos, previamente vistados pelo
responsavel pela empresa ou seu preposto, de mercadorias expostas, deterioradas ou
vencidas, ou casos analogos, alem de eventuais diferen<;as de estoque; salvo na ocorrencia
de culpa ou dolo do empregado ou inobservancia do regulamento da empresa.

CLAUsULA sETIMA - DEsCONTO DE VALE TRANS PORTE

Para os empregados que percebe salario fixe e comissao, 0 desconto do vale-transporte sera
de ate 6% do salario basico ou vencimento, excluidos quaisquer adicionais ou vantagens'j,
conforme estabelece 0 artigo 5° da lei n.o 7.418/85 e artigo 9° do Decreto nO 95.247/87.
,,;. ,
PARAGRAFO UNICO -Nas localidades nao servidas por linhas de transporte coletivo regular,
portanto inexistente 0 vale transporte, este podera ser substituido por equivalente valor
necessario em especie, para a locomo<;ao do empregado, de forma diaria, semanal ou
mensal, nao caracterizando salario "in natura".
Outras normas referentes a salarios, reajustes, pagamentos e criterios para calculo

W

cLAUSULA OITAVA - CALCULOS DOS COMISSIONISTAS

Os calculos de quaisquer parcelas dos empregados comissionistas, tais como: aviso previo,
ferias + 1/3, 13° salario, indenizac;oes, atestados medicos, licenc;as remuneradas, etc., serao
feitos considerando-se a media das comissoes e repouso semanal remunerado, alem dos
pagamentos efetuados com habitualidade superior a 3 (tres) meses, dos ultimos 6 (seis)
meses.
cLAUSULA NONA - DAS VANTAGENS

o reajuste salarial,

bem como as normas constantes desta convenc;ao, nao poderao motivar a
reduc;ao ou supressao de salarios, quotas, premios, bonificayaes ou vantagens que vinham
sendo pagos aos empregados.
Gratifica~oes,

Adicionais, Auxilios e Outros
13° Salario

cLAUSULA DECIMA - DO DECIMO TERCEIRO SALARIO

o

empregado fara jus ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) do decimo terceiro
salario, a titulo de antecipac;ao , quando da concessao das ferias, desde que solicitado durante
o mes de janeiro do ana de referencia, de acordo com 0 paragrafo 2° do artigo 2° da Lei nO
4.749/65.
Gratifica~ao

de

Fun~ao

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GRATIFICACAO DE CAIXA

o empregado exercente da func;ao de caixa, ou responsavel pela tesouraria, ou encarregado
de contagem de feria diaria , fara jus a uma gratificac;ao mensal de R$ 158,00 (cento e
cinquenta e oito reais).
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CONFERENCIA DOS VALORES EM CAIXA

A conferencia dos valores em caixa sera realizada na presenc;a do operador responsavel.
Quando este for impedido pela empresa de acompanhar a confer€mcia, ficara isento de
responsabilidade.
Adicional de Hora-Extra

cLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS HORAS EXTRAORDINARIAS

As horas extras de todos empregados no comercio serao remuneradas com 60% (sessenta
por cento) de acrescimo sobre 0 valor da hora normal.
cLAUSULA DECIMA QUART A - DAS HORAS EXTRAS DOS COMISSIONIST AS

o calculo

da hora extra do empregado comissionado, quando convocado, tomara por base 0
somat6rio das comissoes auferidas no mes trabalhado, os repousos semanais remunerados,
bem como os demais valores remunerat6rios, recebidos de forma habitual. 0 valor encontrado
devera ser dividido pelo numero de horas normais do mes, de acordo com sua jornada diaria
de trabalho, acrescentando-se neste valor 0 adicional previsto na clausula decima terceira.
Adicional de Tempo de Servico

cLAUSULA DECIMA QUINTA - PREMIO POR TEMPO DE SERVICO

Sobre a parte fixa dos salarios incidirao ainda os seguintes PREMIOS adicionais:
I - 3% (tres por cento), para
servic;o na mesma empresa.

0

empregado que venha a completar mais de 3 (tres) anos de

II - 5% (cinco por cento), para
servic;o na mesma empresa.

0

empregado que venha a completar mais de 5 (cinco) anos de

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os empregados que completaram mais de 3 (tres) anos ou mais
de 5 (cinco) anos de servic;o na mesma empresa antes de 01 de abril de 2018, permanecem
com 0 premio de 4% (quatro por cento) e 6% (seis por cento) respectivamente.
PARAGRAFO SEGUNDO - 0 premio previsto nesta clausula incidira sobre 0 valor obtido
ap6s a aplicac;ao da clausula quarta e sera pago mes ames, destacado na folha de
pagamento.

a

PARAGRAFO TERCEIRO - Limita-se a aplicac;ao dos percentuais previstos nesta clausula
parcela correspondente a ate 15 (quinze) salarios minimos, para os empregados que
percebem salarios fixos.

PARAGRAFO QUARTO - Para os empregados que percebe parte fixa e comissao, a base de
calculo do premio por tempo de servic;o sera sua remunerac;ao bruta, respeitando-se 0 teto
maximo de R$ 1.423,50 (um mil, quatrocentos e vinte e tres reais e cinquenta centavos).
PARAGRAFO QUINTO - Os beneficios desta clausula nao serao deferidos cumulativamente,
ou seja, os empregados que completarem 5 (cinco) anos durante a vigencia da presente
Convenc;ao, terao acrescidos na parte fixa de seus salarios, a diferenc;a entre os percentuais
estabelecidos nos itens Ie" desta clausula.
PARAGRAFO SEXTO - 0 premio constante desta clausula nao integrara ao salario contratual
para qualquer fim, devendo ser pago em destaque na folha de pagamento, mensalmente.

Outros Auxilios
cLAUSULA DECIMA SEXTA - DO BENEFiclO SOCIAL FAMILIAR

A entidade sindical prestara indistintamente a todos os trabalhadores subordinados a esta
Convenc;ao Coletiva de Trabalho, beneficios sociais em caso de: nascimento de filho,
acidente, enfermidade, aposentadoria, incapacitac;ao permanente ou falecimento, conforme
tabela de beneficios definida pelos sindicatos e discriminada no Manual de Orientac;ao e

Regras, p~r meio de organizac;;ao gestora especializada e aprovada pelas entidades Sindicais
Convenentes.
PARAGRAFO PRIMEIRO -

A prestac;;ao dos beneficios socials iniciara a partir de

01/04/2019, na forma , valores, parcelas, requisitos , beneficiarios, penalidades e tabela de

beneficios definida no Manual de Orientac;;ao e Regras, registrado em cart6rio, parte integrante
desta clausula.
PARAGRAFO SEGUNDO - Para efetiva viabilidade financeira deste beneficio e com 0
expresso consentimento da entidade sindical profissional, as empresas, compulsoriamente, a
titulo de contribuic;;ao social, recolherao ate 0 dia 10 (dez) de cada mes e a partir de
01/04/2019, 0 valor total de R$ 22,00 (vinte e dois reais) por trabalhador que possua,
exclusivamente,
por
meio
de
boleto
disponibilizado
pela
gestora
no
site
www.beneficiosocial.com.br. 0 custeio do Beneficio Social Familiar sera de responsabilidade
integral das empresas, ficando vedado qualquer desconto no salario do trabalhador.
PARAGRAFO TERCEIRO - Em caso de afastamento de empregado, por motivo de doenc;;a ou
acidente, 0 empregador mantera 0 recolhimento por ate 12 (doze) meses. Caso 0 afastamento
do empregado seja por periodo superior a 12 (doze) meses, 0 empregador fica desobrigado
ao recolhimento desta contribuic;;ao a partir do decimo terceiro mes, ficando garantidos ao
empregado todos os beneficios previstos nesta clausula, ate seu efetivo retorno ao trabalho,
quando entao 0 empregador retomara 0 recolhimento relativo ao trabalhador afastado.
PARAGRAFO QUARTO - 0 nascimento, 6bito ou evento que possa provocar a incapacitac;;ao
permanente para 0 trabalho, por perda ou reduc;;ao de sua aptidao fisica, devera ser
comunicado formalmente a gestora, no prazo maximo e improrrogavel de 90 (noventa) dias da
ocorrencia, pelo site www.beneficiosocial.com .br.
PA~AGRAFO QUINTO - 0 empregador que por ocasiao do nascimento, de fato causador da
incapacitaC;;80 permanente ou falecimento, estiver inadimplente por falta de pagamento,
efetuar recolhimento por valor inferior ao devido, ou comunicar 0 evento ap6s 0 prazo de 90
(noventa) dias, reembolsara a gestora 0 valor total dos beneficios a serem prestados e
respondera perante 0 empregado ou a seus dependentes, a titulo de multa, 0 dobro do valor
dos beneficios. Caso 0 empregador regularize sua situac;;ao no prazo de ate 15 (quinze) dias
corridos, ap6s 0 recebimento da comunicac;;ao formal feita pela gestora, ficara isento de
quaisquer responsabilidades descritas no item "6.)" do Manual de Orientac;;ao e Regras.

PARAGRAFO SEXTO - Nas planilhas de custos, editais de licitac;;6es ou nas repactuac;;oes de
contratos devido a fatos novos constantes nesta CCT e em consonancia a instruc;;ao normativa
vigente, nestes casos, obrigatoriamente, deverao constar a provisao financeira para
cumprimento desta clausula, preservando 0 patrimonio juridico dos trabalhadores, conforme 0
artigo 444 da CLT.
PARAGRAFO SETIMO - Mensalmente, estara disponivel no site da Gestora um novo
Certificado de Regularidade 0 qual devera ser apresentado ao contratante quando solicitado e
ao homologador quando das rescisoes trabalhistas .
PARAGRAFO OITAVO - 0 presente servic;;o social nao tem natureza salarial, por nao se / '
constituir em contraprestac;;ao de servic;;os, tendo carater compulsorio e ser eminentemente ~
assistencial.
Contrato de Trabalho - Admissao, Demissao, Modalidades
Normas para

Admissao/Contrata~ao

CLAUSULA DECIMA SETIMA - REGIME ESPECIAL DE SALARIOS

Considerando previsao constitucional que assegurou tratamento diferenciado e favorecido as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (arts . 170, IX e 179) e sua regulamentac;ao
pela Lei Complementar n.D 123/2006 (Estatuto Nacional das Micro e Pequenas Empresas), os
Sindicatos convenentes resolvem por bem e por direito fixar tratamento diferenciado e
favorecido a ser dispensado aos microempreendedores individuais (MEl), as microempresas e
empresas de pequeno porte da atividade de comercio varejista, na regiao de representac;ao
dos subscritores deste Instrumento, no que se refere aos pisos salariais a serem aplicados aos
empregados admitidos a partir de 1Dde abril de 2019.
PARAGRAFO PRIMEIRO - 0 tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado aos
microempreendedores individuais (MEl), as microempresas (ME) e empresas de pequeno
porte (EPP) acima referenciado sera garantido por meio de adesao voluntaria do empregador
ao Regime Especial de Salarios e sera regido pelas normas a seguir especificadas:
1.Para efeito desta clausula convencional especial considera-se "microempreendedor
individual (MEl)" 0 empresario individual que aufira em cada ana calendario receita bruta de
ate R$ 81 .000,00 (oitenta e um mil reais) , "microempresa" 0 empresario, a pessoa juridica ou a
ela equiparada que aufira em cada ana calendario receita bruta igual ou inferior a R$
3601 000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e considera-se "empresa de pequeno porte" 0
empresario, a pessoa juridica ou a ela equiparada que aufira em cada ana calendario receita
bruta superior a R$ 360 .000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
4.800.000,00 (quatro milhoes e oitocentos mil reais).
2. No caso de inicio de atividade no pr6prio ana calendario, os limites acima referidos , para
efeito de enquadramento, serao proporcionais ao numero de meses que houver exercido
atividade, inclusive as frac;oes de meses e dias.
3. 0 enquadramento do empresario individual e do empresano de sociedade simples ou
empresaria, como: "microempreendedor individual (MEl)", "microempresa" ou "empresa de
pequeno porte " para efeito de aplicac;ao de piso salarial diferenciado (REPIS) somente sera
efetivada ap6s expressa aprovac;ao dos Sindicatos Convenentes e mediante as seguintes
condic;oes:
a) 0 enquadramento somente tera validade ate 31 de marc;o de 2020, devendo ser renovado
anualmente;
b) 0 enquadramento se dara mediante solicitacao de adesao e enquadramento para efeito
de piso salarial diferenciado, de acordo com a receita bruta auferida no ana calendario,
protocolada na sede do SINCOPECAS-GO no seguinte enderec;o: Av. Mato Grosso n. 765 Setor Campinas, Goiania-GO, cujo formulario unico sera disponibilizado pela Entidade
Patronal pessoalmente ou atraves do site: www.sincopecas-go.com.br.
c) A prova documental do enquadramento a ser enviada pela empresa ao sindicato sera feita
por -declarac;ao sob responsabilidade, assinada pelo empresario individual ou s6cio e tambem
pelo contabilista responsavel pela empresa, atraves de formulario pr6prio disponibilizado no . j
site: www.sincopecas-go.com.br ou na sede do SINCOPE<;AS-GO, em que conste as It'
seguintes informac;oes e declarac;oes:
.

.

j1J

I. Razao social, CNPJ , Capital Social atualmente registrado na JUCEG, Enderec;o Completo,
Atividade de Comercio e Identificac;ao do S6cio e/ou do Contabilista Responsavel.
II. Total de empregados na data da declarac;ao.

III. Declara980 de que a RECEITA TOTAL auferida no ana calendario vigente ou proporcional
ao mes da declara980 permite enquadrar a empresa na faixa de Microempreendedor
Individual (MEl), Microempresa (ME) ou Empresa De Pequeno Porte (EPP) no Regime
Especial De Salarios.
IV. Compromisso expresso e/ou comprova980 de cumprimento de todas as clausulas desta
conven980 e de responsabilidade pela declara980.
V. Ciencia de que a falsidade de declara9ao ocasionara 0 desenquadramento do regime
especial de piso salarial e consequente pagamento das diferen9as salariais.
VI. Ciencia e obrigatoriedade de realizar as homologa90es de contrato de trabalho de
empregado enquadrado no Regime Especial de Salarios a partir de 06 (seis) meses da
admiss80 .
VII. Ciencia e obrigatoriedade de pagamento e homologa9ao dos valores das verbas
rescis6rias de acordo com a clausula Vigesima Primeira desta CCT.
VIII. Ciencia e obrigatoriedade de realizar a homologa9ao de contrato de trabalho de
empregado desligado de acordo com a clausula Vigesima Primeira desta CCT.
IX. Ciencia e obrigatoriedade de pagamento das Contribui90es previstas neste Instrumento
Coletivo, patronais e laborais para se beneficiar do previsto nesta clausula .
X. As empresas se obrigam a fornecer aos seus empregados 0 beneficio do auxilio
alimenta9ao no valor de R$ 20 ,00 (vinte reais) mensais, nao possuindo natureza de presta9ao
"in natura", razao pela qual nao integra a remunera9ao do empregado para nenhum fim .

d) 0 SINCOPECAS-GO recebera as solicita90es e declara90es e, se aprovada, os sindicatos
convenentes expedirao autoriza9ao expressa com a classifica980 da empresa e os valores de
pisos salariais que poderao ser aplicados durante a vigen cia desta Conven980 , aos
empregados admitidos ap6s 1° de abril de 2018. Esta autoriza9ao constituira documento habil
para homologa90es e questionamentos junto a Justi9a do Trabalho.
e) A aplica980 do sistema Regime Especial de Salarios nao implicara em equipara9ao salarial
com os empregados existentes.
f) As empresas somente poderao praticar os pisos especiais ap6s ter aprovada a inclusao no
Regime Especial de Salarios junto aos sindicatos convenentes, sendo que 0 Prazo para
aprova9ao ou recusa fundamentada, sob pena de aprova9ao tacita, sera de 10 dias uteis do
protocolo no SINCOPECAS-GO .

g) Caso a empresa nao se enquadre nas eXlgencias do Regime Especial de Salarios, a
mesma devera praticar os pisos previstos na Clausula Terceira deste Instrumento, inclusive
com pagamento das diferen9as retroativas, se houver.
h) As Empresas admitidas no Regime Especial de Salarios e interessadas no trabalho de
seus empregados nos dias considerados feriados, deverao obrigatoriamente cumprir todos osJ.
termos previstos para tal.
~~
i) As Empresas admitidas no Regime Especial de Salarios e interessadas na Compensa9ao
de Horario de Trabalho deverao obrigatoriamente cumprir todos os termos previstos para tal.

j) As empresas que por quaisquer motivos nao se enquadrarem no Regime Especial de
Salarios, serao expressamente informadas pelo SINCOPECAS-GO e deverao praticar o(s)

piso(s) geral(is) previsto(s) nesta CCT, inclusive com pagamento das diferen<;as retroativas, se
houver.
PARAGRAFO SEGUNDO - Pisos no Regime Especial de Salarios
A partir de 1° de abril de 2019 ficam estabelecidos, para as empresas que solicitaram adesao
e foram admitidas no Regime Especial de Salarios, desde que cumprida integra/mente a
jornada contratada, efetivamente trabalhada ou compensada, os pisos salariais abaixo,
garantidos aos integrantes da categoria profissional comerciaria, exceto para os vendedores.
Para os comerciarios de empresa na base
territorial, expressamente enquadrada neste
:Regime como Microempreendedor Individual
:(MEI) ou Microempresa (ME)
!Para os comerciarios da empresa na base
erritorial, expressamente enquadrada neste
Hegime como Empresa de Pequeno Porte
i(EPP)

!R$ 1.009,50 (um mil e nove reais e cinquenta
;centavos)
I

H$ 1.039,84 (um mil e trinta e nove reais e
:oitenta
e quatro centavos)
I

PARAGRAFO TERCEIRO - SOMATORIO DOS EMPREGADOS VENDEDORES no Regime
Especial de Salarios - A partir de 01.04 .2019, aos vendedores contratados pelas empresas
que solicitaram adesao e foram admitidas no Regime Especial de Salarios sera garantido
salario fixe e comissao a serem negociados entre as partes , anotada na CTPS, ficando
assegurado que, 0 somatorio da parte fixa, das comissoes e DSR, nao sera inferior a:
R$ 1.258,72 (um mil, duzentos e cinquenta e
'Para os vendedores de empresa
oito reais e setenta e dois centavos) para
iexpressamente enquadrada neste Regime
Icomo Microempreendedor Individual (MEl) ou GOIANIA E APARECIDA DE GOIANIA, e R$
1.203,70 (um mil, duzentos e tres reais e
!Microernpresa (ME)
i
Isetenta centavos) para as demais cidades da
!
Ibase territorial do SECEG.
IR$ 1.291,72 (um mil, duzentos e noventa e um)
iPara os comissionistas de empresa
I
!reais e setenta e dois centavos) para
expressamente enquadrada neste Regime
IGOIANIA E APARECIDA DE GOlAN lA, e R$
,como Empresa de Pequeno Porte (EPP)
!
1.235,13 (um mil, duzentos e trinta e cinco
1reais e treze centavos) para as demais
lcidades da base territorial do SECEG.
A

I

CLAUSULA DeCIMA OITAVA - CTPS E COMPROVANTE SALARIAL

Os empregadores se obrigam a anotar na Carteira de Trabalho do empregado, a fun<;ao
exercida e a fornecer comprovante de pagamento de salarios, discriminados, podendo 0
mesmo ser emitido por caixa eletronico, com a identifica<;ao da empresa e 0 valor dos
depositos do FGTS.
CLAuSULA DeCIMA NONA - DO TERMO DE QUITAC;Ao ANUAL

o

e

e

Termo de Quita<;ao Anual
facultativo e
beneficio negociado exclusivamente para
empresas varejistas de veiculos, pe<;as e acessorios para veiculos e empregados que
reconhecem e cumprem com as obriga<;oes contributivas previstas nesta CCT para com seus
respectivos sindicatos, independentemente de filia<;ao .

PARAGRAFO PRIMEIRO - A operacionaliza<;:ao do Termo de Quita<;:ao Anual devera se dar
junto ao SECEG, com assistencia juridica e valida<;:ao pelo SINCOPE<;AS e so sera possivel
mediante comprova<;:ao de cumprimento de obriga<;:oes referentes as contribui<;:oes patronal e
de empregados.
PARAGRAFO SEGUNDO - No ate da quita<;:ao as partes (empregado e empregador) estarao
assistidos pelos respectivos Sindicatos Profissional e Patronal, resguardando, assim,
transparencia e efetividade no cumprimento das obriga<;:oes.
PARAGRAFO TERCEIRO - 0 Termo de Quita<;:ao Anual tera eficacia liberatoria somente em
rela<;:ao as parcelas nele discriminadas.
CU\USULA VIGESIMA - TELETRABALHO E TRABALHO INTERMITENTE

A empresa so podera contratar as formas contratuais de teletrabalho e de trabalho intermitente
via aditivo ou acordo coletivo firmado com 0 sindicato laboral, com necessaria anuencia e
assistencia do sindicato patronal no Termo ajustado.
Desligamento/Demissao

CU\USULA VIGESIMA PRIMEIRA - HOMOLOGAt;AO DE RESCISAO

As rescisoes contratuais de empregados dispensados com mais de 12 MESES na mesma
empresa, com exce<;:ao das empresas enquadradas no Regime Especial de Salarios, previsto
na Clausula Decima Setima, serao homologadas no Sindicato do Empregados no Comercio
no Estado de Goias, em atendimento paritario, ou seja, pelas duas entidades sindicais, a
laboral e a patronal, ressaltando a seguranca juridica na homoiogacao pela assistencia
das duas entidades.
PARAGRAFO PRIMEIRO - 0 pagamento das verbas rescisorias, a homologa<;:ao do TRCT,
bem como a entrega das guias do Seguro Desemprego, e os demais documentos para 0
saque do FGTS, deverao atender ao prazo legal, sob pen a de pagamento pelo empregador da
multa estabelecida no § 8° do artigo 477 da CL T. 0 pagamento das verbas rescisorias podera
ser em dinheiro, cheque visado ou administrativ~, e deposito bancario ou ordem de
pagamento em nome do empregado, desde que 0 valor correspondente esteja
comprovadamente disponivel para saque no ate da homologa<;:ao. Em se tratando de
empregado menor de idade ou analfabeto, 0 pagamento somente podera ser em dinheiro.
PARAGRAFO SEGUNDO - A homologa<;:ao do TRCT, bem como a entrega das guias do
Seguro Desemprego, e os demais documentos para 0 saque do FGTS, nas cidades de
Acreuna, Anicuns, Bela Vista de Goias, Bom Jesus de Goias, Ca<;:u, Campinorte, Ceres,
Goiatuba, Goianesia, Goias, Inhumas, Ipameri, Indiara , Itaberai, Jaragua, Mara Rosa,
Mineiros, Morrinhos, Orizona, Piracanjuba, Pires do Rio, Pontalina, Porangatu, Quirinopolis,
Sao Luis de Montes Belos, Silvania, Trindade, Urua<;:u e atendidas nestas cidades as demais
num raio de ate 100km, devera ser feita nas datas previa mente estabelecidas na escala da
unidade itinerante da FETRACOM, (WVVW.fetracom.org.br), observado 0 cumprimento dO/ !
prazo legal do paragrafo anterior.
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PARAGRAFO TERCEIRO - 0 saque do FGTS, bem como, a libera<;:ao do seguro
desemprego quando do desligamento do empregado, somente podera ocorrer mediante
presen~ de carimbo das Entidades Sindicais, Laboral e Patronal, aposto no TRCT ou Recibo
de Quita<;:ao das verbas trabalhistas homologadas.

PARAGRAFO QUARTO - Havendo recusa de homologa9ao de rescisoes, devera 0 Sindicato
laboral em conjunto com 0 Sindicato Patronal declinar os motivos da mesma, atestando 0
comparecimento da empresa para 0 acerto.
PARAGRAFO QUINTO - Para a homologa9ao das rescisoes contratuais dos empregados
comerciarios as empresas deverao apresentar no ate da assistencia os seguintes
documentos:
- C6pia do aviso previo;
- Carteira de trabalho atualizada e carimbada;
- Livro de registro;
- Extrato analitico do FGTS;
- Guia do FGTS com rela9ao de empregados dos meses que nao constam no extrato;
- Recibo de pagamento dos ultimos 06 (seis) meses, bem como dos meses de ABRIL (DATA
BASE) dos ultimos 05 anos;
- Guia de recolhimento da multa de 50% da GRRF e Demonstrativo do trabalhador Recolhimento do FGTS;
- Formulario de seguro desemprego assinado e carimbado;
- Carta de preposto;
- Exame demissional;
- Libera9ao da Conectividade do FGTS (chave);
- Relayao de calculos de salarios (media) para efeito rescis6rio;
- Certificado de Regularidade do Beneficio Social Familiar.
PARAGRAFO SEXTO - Para Empregados e/ou Empregadores nao contribuintes sera
cobrado 0 valor de R$ 99,00 (noventa e nove reais) do empregado e R$ 99,00 (noventa e
nove reais) do empregador, valores estes que serao revertidos as respectivas Entidades
Sindicais representativas, para 0 custeio do beneficio da seguran9a juridica a parte laboral e
patronal.
Aviso Previo

cLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - AVISO PREVia

/:.flY

o empregado dispensado sem justa causa ficara dispensado do cumprimento do aviso previo,
quando comprovar par escrito a obten9ao de novo emprego. A libera9ao do cumprimento do
restante do referido aviso nao trara onus para nenhuma das partes, devendo a rescisao ser
feita dentro do prazo estipulado no art. 477, paragrafo 6°, da CL T.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Fica estabelecido que em caso de Dispensa Sem Justa Causa 0
empregado devera cumprir no maximo 30 (trinta) dias, sendo que os demais dias adquiridos

pela proporcionalidade do aviso previo decorrente do seu tempo de servi90 deverao ser
indenizados pela empresa.
PARAGRAFO SEGUNDO - Nas ocasioes em que a extin9ao do contrato de trabalho se der
por acordo entre empregado e empregador, na forma do art. 484-A da CLT, 0 pagamento do
aviso previo indenizado ao empregado sera de 50% do valor total, incluida a proporcionalidade
do aviso previo por tempo de servi90, nos casos em que esta for devida .

Rela~oes de Trabalho - Condi~oes de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades
Qualifica~ao/Forma~ao

Profissional

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - CURSO DE APERFEICOAMENTO - RESTITUICAO

o empregado que participar de curso de treinamento ou aperfei90amento custeado pela
empresa e venha a demitir-se ou ser dispensado por justa causa, dentro de 6 (seis) meses
posteriores ao termino do curso, ficara obrigado a ressarcir a empresa as despesas por ela
efetuadas com 0 custeio do curso, incluindo-se as relativas a transporte e hospedagem,
limitada a 50% (cinquenta por cento) das verbas rescisorias .
Estabilidade Mae

cLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA GESTANTE

Fica assegurada a estabilidade provisoria de 60 (sessenta) dias, a contar da data de retorno
ao trabalho da empregada afastada em razao de gravidez.
PARAGRAFO UNICO - Obstado 0 retorno, ou havendo demissao antes do parto, alem do que
a lei ja preve, e devida a indeniza9ao correspondente ao periodo de estabilidade constante
desta clausula.
Estabilidade Pai

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DA ESTABILIDADE DOS PAIS

Fica assegurado a todos os empregados que venha a se tornar pai por ocasiao do parto de
sua esposa ou companheira reconhecida pela Previdencia Social, uma garantia ao el11prego
de 30 (trinta) dias, desde que comunique a empresa, devidamente protocolado ate 15 (quinze)
dias apos 0 nascimento do filho e que a referida esposa ou companheira nao exer9a trabalho
remunerado
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DAS ESTABILIDADES

Estando 0 empregado assegurado pela estabilidade provisoria de que tratam as clausulas
anteriores, e proibido ao empregador conceder-Ihe aviso previo, salvo quando for de interesse
do proprio empregado ou por justa causa.

Jornada de Trabalho - Dura~ao, Distribui~ao, Controle, Faltas
Compensa~ao

de Jornada

CU\USULA VIGESIMA SETIMA - COMPENSACAO DE HORAS EXTRAS

A implantagao do banco de horas ou qualquer compensagao de jornada somente podera ser
efetivada mediante assinatura pela empresa do Termo de Adesao ao Regime de Banco de
Horas.
PARAGRAFO UNICO - 0 termo de adesao supracitado tera validade de 01 de abril a 31 de
margo do ana seguinte e, obrigatoriamente, devera conter a autenticagao dos sindicatos
laboral e patronal.
Faltas

CU\USULA VIGESIMA OITAVA - VESTIBULAR - ATESTADOS - FALTAS JUSTIFICADAS

As faltas justificaveis por exame vestibular e atestados medicos se regem pelas regras desta
clausula.
PARAGRAFO PRIMEIRO - 0 empregado que se submeter a exames de Vestibular, ENEM,
PROUNI, SISU, ou outros programas que selecione para entrada it Universidade, tera
abonada a falta nos dias de exames, desde que comunique it empresa com antecedencia
minima de 5 (cinco) dias e comprove seu comparecimento ao mesmo.
PARAGRAFO SEGUNDO - Serao reconhecidos apenas os atestados medicos fornecidos
pelos medicos do SUS ou os fornecidos pelos medicos do departamento medico do Sindicato
dos Empregados no Comercio de Goias e os fornecidos pelos medicos pertencentes aos
pianos de saude por ela custeados aos seus comerciarios, podendo ser verificada sua
veracidade junto ao orgao emissor.
PARAGRAFO TERCEIRO - As empresas poderao, a seu criterio, aceitar os atestados
fornecidos pelos de convenios particulares do empregado, podendo ser verificada sua
veracidade junto ao orgao emissor. Incidira em falta grave, nos term os do Art. 482 , letra "a" da
CLT, 0 empregado que apresentar atestado medico falso ou adulterado.
Outras

disposi~oes

sobre jornada

CU\USULA VIGESIMA NONA - TRABALHO EM DATAS COMEMORATIVAS

o trabalho com jornadas diferenciadas em datas comemorativas, a exemplo do mes de
dezembro e nas semanas que antecedem 0 dia das maes, dia dos namorados e dia dos pais,
somente sera possivel mediante Termo de Adesao ao Regime de Jornadas Diferenciadas
firmado com as entidades sindicais Laboral e Patronal.
PARAGRAFO PRIMEIRO - 0 requerimento devera ser feito com antecedencia minima de 15
dias e devera conter os nomes dos empregados que trabalharao em jornada diferenciada.
PARAGRAFO SEGUNDO - A jornada diaria nesses casos, quando autorizada, devera
respeitar 0 limite maximo de dez horas diarias, conforme paragrafo segundo do artigo 59 da
Consolidagao das Leis do Trabalho (CL T) .

J

f.. : .

~

PARAGRAFO TERCEIRO - A compensayao de horas extras relativas ao trabalho em regime
de jornada diferenciada devera obedecer ao disposto nesta Convenyao.
PARAGRAFO QUARTO - No periodo de que trata 0 caput desta clausula, ap6s a jornada
normal, os empregadores fornecerao lanche ao empregado ou pagarao a importancia de
R$18,97 (dezoito reais e noventa e sete centavos).
cLAUSULA TRIGESIMA - TRABALHO AOS DOMINGOS

Observada a Lei nO 11.603, de 05.12.2007 (DOU de 06.12.2007), e permitido 0 trabalho aos
domingos nas atividades do comercio em geral, observada a legislayao municipal.
PARAGRAFO UNICO - 0 repouso semanal remunerado devera coincidir, pelo menos 1
(uma) vez no periodo maximo de 3 (tres) semanas, com 0 domingo, respeitadas as demais
normas de proteyao ao trabalho.
cLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - DIA DO COMERCIARIO

Alem do repouso que se refere 0 artigo 67 da CLT, e 0 artigo 1° da Lei n.o 605/49 e os artigos
1° e 4° do Decreto n.o 27.048 de 12.08.49, compreendera obrigatoriamente, tambem a
Segunda-feira de Carnaval, quando e comemorado 0 dia do comerciario, totalizando, com a
Terya-feira, 48 (quarenta e oito) horas continuas, ficando, desta forma, proibido 0 trabalho do
empregado comerciario no citado dia, exceto por forya de Termo Aditivo.

cLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - TRABALHO EM FERIADOS - DA OPCAo DE ABERTURA PELA
EMPRESA

E proibido 0 trabalho do comerciario nos feriados, exceto mediante assinatura pela empresa
do Termo de Adesao ao Regime de Trabalho em Feriados.
PARAGRAFO UNICO - 0 termo de adesao supracitado devera conter a autenticayao dos
sindicatos laboral e patronal.
Saude e Seguran~a do Trabalhador
Condi~oes

de Ambiente de Trabalho

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - DIREITO AO usa DO ASSENTO

Aos vendedores em geral sera assegurado pela ernpresa
de trabalho, como previsto em lei.

0

direito ao uso de assento no local

CLAuSULA TRIGESIMA QUART A - PCMSO

De conformidade com 0 item 7.3.1.1.1 da NR-7, com redayao da Porta ria n.O 08/96, do
Secretario de Seguranya e Saude no Trabalho, convenciona-se que ficam desobrigadas de
indicar medico coordenador do Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional 

PCMSO, as empresas de grau de risco 1 e 2, segundo 0 quadro I da NR-4, com ate 50
(cinquenta) empregados e aquelas de grau de risco 3 e 4, segundo 0 quadro I da NR-4, com
ate 20 (vinte) empregados.
Equipamentos de

Seguran~a

cLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - DO UNIFORME E EQUIPAMENTOS

o

uniforme e outros equipamentos obrigatorios ao exerclclo regular da atividade serao
fornecidos pelo empregador e sao de sua propriedade, estando 0 empregado obrigado a
mante-Ios sob sua guarda e devolve-los na situac;ao em que se encontrarem, sempre que
solicitados.
Uniforme
CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - DO UNIFORME

Quando as empresas eXlglrem expressamente 0 uso de uniforme, entendido
padrao, com ou sem emblema, ficam obrigadas a fornece-Io gratuitamente.
Profissionais de Saude e

0

vestuario

Seguran~a

CLAuSULA TRIGESIMA SETIMA - CONVENIO PARA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

As empresas mediante solicitac;ao expressa do empregado com a devida autorizac;ao do
desconto do valor integral deste servic;o, deverao contratar Plano de Assistencia Odontologica
para os seus empregados, no valor de R$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos) mensal,
por empregado, sendo que os valores serao repassados diretamente para a operadora
conveniada com os Sindicatos Convenentes, UNIMED ODONTO, as coberturas deverao ser
amplas, em todo 0 territorio nacional para todos os procedimentos, definidos no contrato.
PARAGRAFO UNICO - Os Empregados poderao estender 0 Plano de Assistencia
Odontologica para os seus dependentes, mediante solicitac;ao e autorizac;ao expressa do
desconto do mesmo valor mensal de R$13,50 (treze reais e cinquenta centavos), por
dependente.

Rol Amp/iado + Documentag8o Ortodontica
Plano com cobertura nacional para todos os procedimentos cobertos, sem taxa
~e adesao, sem carencia, sem coparticipac;ao, e extensive aos dependentes
Icom mesmo valor do titular,

I

cobertura completa do ROL Amp/iado + Documentag8o Ortodontica, em todas
las especialidades como cirurgia, endodontia, dentistica , periodontia,
'odontopediatria, diagnostico e radiologia.
iPrincipais coberturas: Urgencias (Curativos, reparos e alivio da dor), Cirurgias
:(Extrac;6es simples e tratamentos cirurgicos da regiao buco-maxilo-facial em
'consultorio), Dentistica (RestauraC;6es) , Diagnostico (Consulta Inicial) ,
iEndodontia (Tratamento de Canal) , Odontopediatria (Tratamento para crianc;as
la te 14 anos) , Periodontia (Tratamento da Gengiva), Prevenc;ao (Orientac;ao,
'polimento e aplicacao de fluor e selantes) , Protese (Coroa proviso ria e total 

Imetalica e ceromero para dentes anteriores; Nucleo metalico fundido; Coroa
iprovis6ria e demais procedimentos garantidos pelo Rol ANS) .
IOocumentac;:ao Ortodontica: Estao cobertos todos os exames da pasta
!ortodontica como: Oiscrepancia de modelos , Oocumentac;:ao ortodontica basica,
:Documentac;:ao ortodontica completa , Oocumentac;:ao ortodontica de controle ,
iOocumentac;:ao ortodontica especial, Oocumentac;:ao ortopedica completa ,
Fotografia , Modelos de trabalho , Modelos ortodonticos , Panoramica + modelos
ortodonticos, Panoramica especial para ATM, Radiografia Panoramica de
mandibula/maxila (Ortopantomografia) com trac;:ado cefalometrico, Slide,
Tecnica de localizac;:ao radiografica , Telerradiografia , Telerradiografia com
trac;:ado cefalometrico, Trac;:ado cefalometrico.

~------------------------------------~

Rela~6es

Sindicais

Contribui~6es

Sindicais

CLAUSULA TRIGESIMA OITAVA - CONTRIBUICAO NEGOCIAL LABORAL

Conforme deliberac;:ao da Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 20102/2019, as
empresas estao autorizadas a descontar da remunerac;:ao bruta de todos os seus empregados
comerciarios, beneficiarios dos direitos conseguidos atraves da presente norma coletiva,
desde que atendidos os preceitos legais, em favor do Sindicato dos Empregados no Comercio
no Estado de Goias, a titulo de Contribuicao Negocial, a importancia correspondente a
9,99% (nove virgula noventa e nove por cento) dividida em 03 (tres) parcelas iguais de 3,33%
(tres virgula trinta e tres por cento) cada, limitando 0 desconto de cada parcela em R$ 148,00
(cento e quarenta e oito reais), cuja verba sera destinada ao custeio do funcionamento do
Sindicato, de acordo com as necessidades da categoria.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Os descontos previstos nesta clausula, serao efetuados nos
meses de maio/2019, setembro/2019 e janeiro/2020, eo recolhimento dos respectivos valores,
ate 0 dia 10 (dez) dos meses subsequentes, ou seja, dia 10106/2019, 10/10/2019 e
10102/2020, nas Agencias da Caixa Economica Federal - conta n.o 100.004-8 ou Agencias
Lotericas, sob pena de sanc;:6es legais. Oeste valor, 0 Sindicato passara 11 % (onze por cento)
Federac;:ao dos Trabalhadores no Comercio nos Estados de Goias e Tocantins.

a

PARAGRAFO SEGUNDO - Os empregados que nao estiverem trabalhando no mes destinado
ao desconto, terao descontado no primeiro mes seguinte ao do reinicio do trabalho,
procedendo-se 0 recolhimento ate 0 decimo dia do mes imediato.
PARAGRAFO TERCEIRO - As guias pr6prias para 0 recolhimento dos valores descontados
serao fornecidas pelo Sindicato dos Empregados no Comercio no Estado de Goias, ao qual
sera devolvida uma via, com autenticac;:ao mecanica do agente arrecadador.
PARAGRAFO QUARTO - Os empregados admitidos no periodo de 01 de abril de 2019 a 31
de julho de 2019 estao sujeitos ao desconto previsto no caput desta clausula, devendo 0
mesmo ser efetivado no salario do mes subsequente ao da contratac;:ao, obedecidos aos
prazos de recolhimento ja previstos, desde que nao tenham contribuido para 0 SECEG em 1,
outro emprego no ana de 2019.
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PARAGRAFO QUINTO - Os empregados admitidos no periodode 01 de agosto de 2019 a
de outubro de 2019, estao sujeitos aos descontos da segunda e terceira parcela, obedecendo
se os prazos previstos nos paragrafos anteriores.

PARAGRAFO SEXTO - Os empregados admitidos ap6s 31 de outubro de 2019 estao sujeitos
apenas ao desconto da terceira parcela, obedecendo-se os prazos previstos nos paragrafos
anteriores.
PARAGRAFO SETIMO - Quando se tratar de rescisao de contrato de trabalho, os descontos
previstos nesta clausula e seus paragrafos, desde que nao tenham sido efetuados, deverao
ser recolhidos juntamente com os demais empregados no mes, conforme estabelecido no
Paragrafo Primeiro desta clausula.
PARAGRAFO OITAVO - 0 recolhimento efetuado fora dos prazos previstos nesta clausula,
retidos pela empresa, obrigara 0 empregador ao pagamento de multa de 2% (dois por cento),
alem de 1% (um por cento) de juros ao mes e corre<;ao monetaria .
PARAGRAFO NONO - Sera garantido ao empregado, 0 direito de oposic;ao ao desconto
desta contribuic;ao, devendo 0 mesmo manifestar-se individualmente e por escrito, ate 10 (dez)
dias ap6s a efetivac;ao do referido desconto.
A manifestac;ao de oposic;ao de que trata
localidades:
a) na sede da entidade sindical , quando

0

0

paragrafo anterior podera ser feita nas seguintes

empregado trabalhar no

respectiv~

municipio;

b) perante a empresa , quando no municipio da prestac;ao dos servic;os nao houver sub-sede
ou delegado sindical, devendo a empresa repassa-Ia a entidade sindical respectiva, no prazo
de 3 (tres)dias.
cLAUSULA TRIGESIMA NONA - CONTRIBUIt;AO ASSOCIATIVA

As empresas se obrigam a descontar em folha de pagamento dos empregados sindicalizados,
desde que por eles devidamente autorizadas, nos termos do artigo 545 da CLT, as
mensalidades a favor do Sindicato dos Empregados no Comercio no Estado de Goias, quando
por este notificadas, e que serao pagas diretamente ao Sindicato , atraves de pessoa
credenciada por este, a qual comparecera a empresa para recebimento e quitac;ao dentro de 5
(cinco) dias uteis ap6s 0 desconto.

cLAUSULA QUADRAGESIMA - RELAt;AO DE CONTRIBUINTE

As empresas abrangidas pela presente Convenc;ao ficam obrigadas a encaminhar ao
Sindicato dos Empregados no Comercio no Estado de Goias e ao SINCOPE<;AS-GO, dentro
do prazo de 15 (quinze) dias contados da data do recolhimento das Contribuic;oes de seus
empregados, relac;ao nominal com 0 CPF dos empregados contribuintes, indicando a func;ao
de cada um, 0 salario percebido no mes a que corresponder a contribuic;ao e 0 respectiv~
valor recolhido .

PARAGRAFO UNICO - A relac;ao de que trata esta clausula podera ser substituida pela c6pia
da folha de pagamento .
cLAUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA - CONTRIBUIt;AO NEGOCIAL PATRONAL

Conforme deliberac;ao da Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 28/11/2018, ficou

aprovado 0 valor de R$ 519,00 (quinhentos e dezenove reais) a titulo de Contribui~ao
Negocia/ Patronal para 0 exercicio de 2019, que tem carater facultativo e a pagamento ate 0
dia 30 de abril.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Todas as empresas associadas integrantes da categoria
economica representada pelo SINCOPE<;AS-GO, recolherao em 2019, a CONTRIBUI<;AO
NEGOCIAL na importancia de R$ 519,00 (quinhentos e dezenove reais) por empresa
associada, podendo ser quitada a vista com 10% (dez por cento) de desconto, ou 0
pag~mento em ate 10 (dez) parcelas fixas, pelo Sicoob Lojicred e rede bancaria conveniada,
em favor do Sindicato do Comercio Varejista de Veiculos e de Pe~as e Acess6rios para
Veiculos no Estado de Goias (SINCOPE<;AS-GO), cuja receita sera destinada ao custeio da
entidade e em beneficios exclusivamente para as empresas associadas quites com a
contribui~ao negocial.
PARAGRAFO SEGUNDO - As empresas associadas ao SINCOPE<;AS-GO quites com a
CONTRIBUI<;AO NEGOCIAL PATRONAL cabe exclusivamente 0 direito a aplicabilidade dos
beneficios auferidos com a presente conven~ao coletiva de trabalho, bem como os servi~os e
beneficios oferecidos pela entidade.
PARAGRAFO TERCEIRO - 0 recolhimento efetuado fora do prazo previsto no boleto, ficara
sujeito a multa de 2% (dois por cento), alem de 1% (um por cento) de juros ao mes e corre~ao
monetaria.
PARAGRAFO QUARTO - 0 SINCOPE<;AS-GO remetera para as empresas associadas, em
tempo habil, as boletos de recolhimento da referida contribui~ao . Na hip6tese do nao
recebimento do referido boleto ate 05 (cinco) dias antes do vencimento, devera a empresa
associada se dirigir au entrar em cantata com a SINCOPE<;AS-GO, para emissao do boleto.
manifesta~ao

de anuencia de que trata este paragrafo devera ser feita na sede do sindicato,
Mato Grosso, n° 765, CEP 74513-040, telefone (62) 3233-9319, Setor Campinas,
Goiania, Goias e/ou par e-mail: contato@sincopecas-go.com.br

A

a Av.

PARAGRAFO QUINTO - Sera garantido a empresa a direito de oposi~ao ao pagamento desta
contribui~ao , nao havendo a pagamento considerar-se-a a recusa de ser associado e nao
fazer parte da CONTRIBUI<;AO NEGOCIAL PATRONAL, ficando ciente de que retira-Ihe a
direito a aplicabilidade dos beneficios auferidos com a presente conven~ao coletiva de
trabalho, bem como os servi~os e beneficios oferecidos pela entidade.
PARAGRAFO SEXTO - A empresa associada que tiver efetuado a recolhimento facultativo
da Contribui~ao Sindical, tera 50% (cinquenta par cento) de desconto, nao cumulativo com as
10% (dez por cento) de desconto, no pagamento a vista da CONTRIBUI<;AO NEGOCIAL, ou
em seu pagamento parcelado.
PARAGRAFO SETIMO - Considera-se empresa associada, as empresas filiadas ao
SINCOPE<;AS-GO que efetuarem espontaneamente 0 recolhimento da CONTRIBUI<;AO
NEGOCIAL PATRONAL.
cLAUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA - TAXA DE CONTRIBUINTE ESPONTANEO

Conforme 0 disposto no artigo 4° do estatuto, a Pessoa fisica ou juridica, ou ainda ente
despersonalizado, ap6s analise e aprova~ao individual pela Diretoria, recolherao em favor do
SINCOPE<;AS-GO, mediante guia pr6pria e em parcelas mensais, a TAXA DE
CONTRIBUINTE ESPONTANEO, prevista no Estatuto da entidade e aprovada pela

Assembleia Geral Extraordinaria convocada para tal fim, conforme a TABELA: R$ 396,00 por
ano, por cad a pessoa fisica ou representante de pessoa juridica admitida como
CONTRIBUINTE ESPONTANEO, em contrapartida dos servic;:os e convemios disponibilizados
pelo sindicato.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Os recolhimentos efetuados apos
multa de 2%, mais juros de 1% ao meso

0

vencimento ficarao sujeitos

a

PARAGRAFO SEGUNDO - Oestina-se ao custeio da participac;:ao e beneficio de pessoa fisica
ou juridica, ou ainda ente despersonalizado, apos analise e aprovac;:ao individual pela
Oiretoria, pela utilizac;:ao dos convenios firmados com Plano de Saude e Odontologico e
demais servic;:os, convenios e beneficios oferecidos pelo sindicato.
CLAUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA - CONTRIBUIc;:Ao SINDICAL PATRONAL - REGULARIDADE
SINDICAL

Por forc;:a desta Convenc;:ao Coletiva as empresas integrantes das categorias economlcas
abrangidas pelo SINCOPE<;AS-GO, associadas ou nao, na participac;:ao de quaisquer das
modalidades de concorrencia publica e administrativa, se obrigam a observar 0 disposto no
Artigo 607 da CLT, quanto a obrigatoriedade de quitac;:ao da contribuic;:ao Sindical Patronal,
mediante apresentac;:ao de certidao de regularidade Sindical.
Disposiyoes Gerais
Regras para a Negociay3o

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUARTA - DA VALIDADE DOS ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO

o Acordo Coletivo de Trabalho, no ambito da representatividade das entidades signatarias
deste Instrumento Coletivo, somente tera validade juridica se, apos 0 tramite de sua
negociac;:ao, houver anuencia da Entidade Patronal no Termo ajustado.
Mecanismos de SOlUy30 de Conflitos

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA - CAMARA INTERSINDICAL DE CONCILlAc;:Ao TRABALHISTA
DO COMERCIO DE GOlAS

As partes estabelecem que seja instalada oportunamente a CAMARA INTERSINOICAL OE
CONCIUA<;AO TRABALHISTA 00 COMERCIO OE GOlAS - CONCICOM, atraves de Termo
Aditivo a esta Convenc;:ao Coletiva de Trabalho, e que tera seu regimento proprio.
Aplicay30 do Instrumento Coletivo

CLA,USULA QUADRAGESIMA SEXTA - DA APLICABILIDADE

A presente Convenc;:ao Coletiva de Trabalho devera obrigatoriamente ser aplicada a todos os
Empregados e Empregadores, contribuintes, integrantes da categoria economica e

profissional representadas pelos Sindieatos Convenentes. A falta de partieipagao eontributiva
sera, por justiga, eonsiderada renuneia taeita a todas estas eonquistas.
CLAUSULA QUADRAGESIMA SETIMA - NAo ABRANGENCIA

A presente Convengao nao se apliea aos empregados na base territorial do Sindieato dos
Empregados no Comereio de Anapolis, Caldas Novas, Catalao, Entorno do Oistrito Federal,
Ipora, Itumbiara, Jatai, Santa Helena de Goias e Rio Verde.
Descumprimento do Instrumento Coletivo

cLAUSULA QUADRAGESIMA OITAVA - MULTA POR VIOLACAo

A ceT

as empregadores que violarem 0 disposto na presente Convengao fieam sujeitos a multa de
R$ 800,00 (oitoeentos reais) por empregado e por deseumprimento verifieado, e os
empregados que a violarem se sujeitam ao pagamento de R$ 400,00 (quatroeentos reais),
sendo revertidos em favor da parte prejudieada.
Renova~ao/Rescisao

do Instrumento Coletivo

cLAUSULA QUADRAGESIMA NONA - RENEGOCIACAo

As mudangas determinadas na politiea eeonomiea e salarial, por parte do Governo Federal,
ensejarao a renegoeiagao dos termos deste instrumento normativo, no que se referem as
clausulas que forem atingidas por tais mudangas.

cLAUSULA QUINQUAGESIMA - RENEGOCIACAo cLAuSULAS ECONOMICAS

As Clausulas eeonomieas obrigatoriamente deverao ser renegociadas para a data base de 01
de abril de 2020, podendo permaneeer inalteradas as demais clausulas.

cLAUSULA QUINQUAGESIMA PRIMEIRA - REVOGACAO DA CONVENCAo COLETIVA DE
TRABALHO

/;'
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De eonformidade com os Artigos 614 e 615 da CLT (Consolidagoes das Leis do Trabalho)
sindieatos eonvenentes firmam a REVOGACAO TOTAL da Convengao Coletiva de Trabalho
2018/2020, no periodo de 01 de abril de 2019 a 31 de margo de 2020, convalidando 0
periodo de 01/04/2018 a 31/03/2019.
Outras

Disposi~oes

cLAUSULA QUINQUAGESIMA SEGUNDA - PUBLICIDADE DA CCT

As partes se obrigam a promover am pia publicidade dos termos desta conven980.
E per estarem assim justos e convencionados, firmam a presente em tantas vias quantas
necessarias para os mesmos efeitos.
Goiania, 22 de abril de 2019.

Presidente
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO

o ESTADO DE GOlAS

Presidente

J VEIC PECAS ACESSOR PARA VEIC EST GO
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