
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2010/2012 
 
 
 

Confira a autenticidade no endereço http://www.mte.gov.br/mediador. 

 
 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: SC002977/2010

DATA DE REGISTRO NO MTE: 10/12/2010

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR068657/2010

NÚMERO DO PROCESSO: 46220.006166/2010-26

DATA DO PROTOCOLO: 09/12/2010

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CANOINHAS, CNPJ n. 83.785.733/0001-06, neste ato 
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). INIS TEREZINHA SENN; 
 
E 
 
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE CANOINHAS, CNPJ n. 79.366.837/0001-09, neste ato representado(a) por 
seu Vice-Presidente, Sr(a). CARLOS ROBERTO BURIGO; 
 
FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CNPJ n. 83.876.839/0001-15, neste ato 
representado(a) por seu Membro de Diretoria Colegiada, Sr(a). BRUNO BREITHAUPT; 
 
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 1º de maio de 2010 a 30 de abril de 
2012 e a data-base da categoria em 1º de maio. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO 
VAREJISTA, com abrangência territorial em Bela Vista do Toldo/SC, Canoinhas/SC, Irineópolis/SC, Itaiópolis/SC, 
Major Vieira/SC, Monte Castelo/SC, Papanduva/SC, Santa Terezinha/SC e Três Barras/SC. 
 
 
 

 
 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
 

PISO SALARIAL 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL 
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2010 a 30/04/2011 
 
Fica estabelecido o Salário Normativo (Piso Salarial) para os integrantes da categoria profissional, no valor de R$ 
650,00 (seiscentos e cinquenta reais). 
 
 

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 
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CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL 
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2010 a 30/04/2011 
 
Os salários dos integrantes da categoria profissional serão reajustados em 01/05/2010 pela aplicação do índice de 6% 
(seis por cento), compensados os adiantamentos legais ou espontaneamente pagos no período, salvo os decorrentes de 
promoção, término de aprendizagem, transferência de cargo, função, estabelecimento ou localidade e equiparação 
salarial determinada por sentença transitada em julgado. 
 
 

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS 
 

CLÁUSULA QUINTA - DIFERENÇAS DE SALÁRIOS E CONSECTÁRIOS 
 
As diferenças de salários e consectários do período de Maio a Outubro de 2010, oriundas da aplicação retroativa da 
presente convenção, serão quitadas pelas empresas nas folhas de pagamento dos meses de janeiro, fevereiro e março de 
2011. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - ANOTAÇÃO NA CARTEIRA PROFISSIONAL 
 
As empresas ficam obrigadas a anotar na carteira de trabalho a função efetivamente exercida pelo empregado, 
observada a Classificação Brasileira de Ocupações. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - MULTA. ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIO 
 
Em caso de mora no cumprimento da obrigação salarial, a empresa pagará multa equivalente a 10% (dez por cento), 
sobre o respectivo valor, independentemente da correção monetária da lei e da multa pelo não cumprimento de 
obrigação de fazer. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO 
 
O pagamento do salário será feito mediante recibo, fornecendo-se cópia ao empregado, com a identificação da 
empresa, e do qual constarão a remuneração, com a discriminação das parcelas, a quantia líquida paga, os dias 
trabalhados ou o total da produção, as horas extras e os descontos efetuados, inclusive para a Previdência Social, e o 
valor correspondente ao FGTS. 
 
 

ISONOMIA SALARIAL 
 

CLÁUSULA NONA - SALÁRIO-SUBSTITUIÇÃO 
 
Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, o empregado substituto fará jus a igual 
salário do substituído. 
 
 

DESCONTOS SALARIAIS 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DESCONTO NO SALÁRIO 
 
Proíbe-se o desconto no salário do empregado dos valores de cheques não compensados ou sem fundos, salvo se não 
cumprir as resoluções da empresa. 
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GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
 

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - QUEBRA DE CAIXA 
 
Será concedido ao empregado que exercer a função de caixa a gratificação de 20% (vinte por cento) sobre seu salário, 
excluídos do cálculo os adicionais, os acréscimos e as vantagens pessoais. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONFERÊNCIA DE CAIXA 
 
A conferência de valores em caixa será realizada na presença do operador responsável e do gerente ou seu substituto, 
dentro do turno de trabalho. Se houver impedimento, por determinação superior, para o acompanhamento da 
conferência, ficará o empregado isento de responsabilidade por eventuais erros existentes.  
 
 

ADICIONAL DE HORA-EXTRA 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - HORAS EXTRAS 
 
As horas extraordinárias trabalhadas até o limite de duas horas diárias, terão acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) e 
para as subsequentes o acréscimo será de 100% (cem por cento), em relação ao valor das horas normais. 
 
 

ADICIONAL NOTURNO 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ADICIONAL NOTURNO 
 
O empregado que trabalhar entre as 22:00 horas de um dia e às 05:00 horas do dia seguinte terá direito a adicional 
noturno de 30% (trinta por cento) sobre o valor da hora normal. 
 
 

 
 

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 
 

DESLIGAMENTO/DEMISSÃO 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPENSA JUSTIFICADA DO EMPREGADO 
 
O empregado despedido será informado, por escrito, dos motivos da dispensa. 
  
 
 

AVISO PRÉVIO 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPENSA DO AVISO PRÉVIO 
 
O empregado despedido fica dispensado do cumprimento do aviso prévio quando comprovar a obtenção de novo 
emprego, desonerando a empresa do pagamento dos dias não trabalhados. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPENSA DO AVISO PRÉVIO PARA A MÃE TRABALHADORA 
 
A empregada que se demitir no prazo de 90 (noventa) dias do retorno de sua licença maternidade, ficará dispensada do 
cumprimento de aviso prévio. 
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SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA. SUSPENSÃO 
 
O contrato de experiência ficará suspenso em caso de afastamento do trabalhador por motivo de infortúnio do trabalho, 
durante o respectivo período, completando-se o tempo nele previsto após o término do benefício previdenciário. 
 
 
OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE CONTRATAÇÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA E COOPERATIVADA 
 
Fica proibida a contratação, pelas empresas abrangidas pela presente Convenção Coletiva de Trabalho, de mão-de-obra 
indireta através de empresas terceirizadoras e de cooperativas de trabalho que vise o atendimento a atividade fim das 
empresas. 
 
 

 
 

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E 
ESTABILIDADES 

 
ESTABILIDADE MÃE 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - GARANTIA DE EMPREGO À GESTANTE E MÃE ADOTIVA 
 
Fica vedada a dispensa da gestante e da mãe adotiva, desde a concepção até 90 (noventa) dias após o previsto em Lei.  
Parágrafo único: No caso de mãe adotiva, considerar-se-á como concepção a data da efetiva adoção.  
 
 

ESTABILIDADE SERVIÇO MILITAR 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - SERVIÇO MILITAR, GARANTIA DE EMPREGO AO ALISTADO 
 
Será garantido o emprego do alistado, desde a data da confirmação da incorporação no serviço militar, até 30 (trinta) 
dias após a baixa. 
 
 

ESTABILIDADE PORTADORES DOENÇA NÃO PROFISSIONAL 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - ESTABILIDADE AO EMPREGADO SOB AUXÍLIO-DOENÇA 
 
Fica garantido o emprego do trabalhador sob auxílio-doença, pelo período de 90 (noventa) dias, a partir do término do 
benefício concedido pelo sistema previdenciário, salvo por motivo disciplinar. 
 
 

ESTABILIDADE APOSENTADORIA 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. GARANTIA DE EMPREGO 
 
É deferida a garantia de emprego durante os 12 (doze) meses que antecedem a data em que o empregado adquire o 
direito à aposentadoria voluntária, desde que trabalhe na empresa há pelos menos 05 (cinco) anos. Adquirido o direito, 
extingue-se a garantia. 
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JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 
 

PRORROGAÇÃO/REDUÇÃO DE JORNADA 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - HORÁRIO PARA PERIODO NATALINO 2010 
 
Ficam as empresas autorizadas a prorrogar o horário de trabalho de seus empregados no período compreendido entre 01 de dezembro de 
2010 a 03 de janeiro de 2011, nos munícipios abrangidos pela presente Convenção Coletiva de Trabalho, conforme segue: 

    
Parágrafo Primeiro: As horas extraordinárias praticadas nos dias relacionados no caput desta cláusula, quais sejam, 
as que ultrapassarem a oitava diária de segunda a sexta feira e a quarta no sábado, não poderão ser compensadas, 
devendo ser pagas com acréscimo de 80% (oitenta por cento) até o limite de 02 (duas) horas extras e de 100% (cem 
por cento) nas demais, com exceção das horas trabalhadas no domingo, dia 19.12.2010 que serão remuneradas, em sua 
totalidade, com o adicional de 100% (cem por cento). 
  
Parágrafo Segundo: Os empregados ainda farão jus ao descanso semanal remunerado proporcional as horas 
trabalhadas no dia 19 de dezembro de 2010.  
  
Parágrafo Terceiro: As empresas utilizarão mecanismos de registro de ponto, como livro ponto, cartão ou folha de 
ponto, cartão mecanizado ou eletrônico, para efetivo controle de horário de trabalho. 
  
Parágrafo Quarto: Nos dias em que o horário de trabalho for prorrogado, a empresa concederá, obrigatoriamente, a 
cada empregado, na prorrogação, 15 (quinze) minutos para refeição e descanso, sem prejuízo do intervalo de 15 
(quinze) minutos para o lanche no período da tarde desde que o horário ultrapasse a 4 (quatro) horas de trabalho. 
  
Parágrafo Quinto: Fica garantido aos empregados um intervalo mínimo de 01 (uma) hora para o almoço e descanso, 
na forma da lei.  
  
Parágrafo Sexto: A empresa custeará gratuitamente uma refeição adequada de que trata o parágrafo quarto desta 
cláusula, na importância equivalente a R$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos) para cada empregado, nos dias de 
prorrogação da jornada de trabalho, e deverá conceder até às 18h30min. 
  
Parágrafo Sétimo: Fica estabelecido a obrigatoriedade de fornecimento do vale-transporte a todos os empregados 
abrangidos por este instrumento, na forma da Lei nº. 7.418 de 16/12/85, inclusive para deslocamento dos empregados 
que almoçam em suas residências. 
  
Parágrafo Oitavo: Se a empresa fornece refeição gratuita, fica desobrigada do fornecimento de vale transporte nos 

De  01 a 03/12/10 Das 8:30 até as 18:30 horas 
Dia 04/12/10  (sábado) Das 8:30 até 15:00 horas 
Dia 05/12/10 (domingo) Fechado  
De 06 a 10/12/10 Das 8:30 até 19:00 horas 
Dia 11/12/10 (sábado)  Das 8:30 até  16:00 horas 
Dia 12/12/10 (domingo) FECHADO 
Dia 13 a 17/12/10 Das 8:30 até  21:00 horas 
Dia 18/12/10 (sábado) Das 8:30 até 18:00 horas 
Dia 19/12/10 (domingo) Das 15:00 até 21:00 horas 
De 20 a 23/12/10  Das 8:30 até 22:00 horas 
Dia 24/12/10 (véspera Natal) Das 8:30 até 15:00horas 
Dia 25/12/10 (Natal) FECHADO 
Dia 26/12/10 (domingo) FECHADO 
De 27 a 30/12/10 Das 8:30 as 18:30 horas 
Dia 31/12/10  Das 8:30 as 12:30 horas 
Dia 01/01/2011 FECHADO 
Dia 02/01/2011 FECHADO 
Dia 03/01/2011 Horário Normal 

Página 5 de 9Mediador - Extrato Instrumento Coletivo

27/04/2011http://www2.mte.gov.br/internet/mediador/relatorios/ImprimirICXML.asp?NRRequerimento=MR068657/...



intervalos para refeição do almoço. 
  
Parágrafo Nono: Se não houver linha de transporte disponível no município, a empresa providenciará meio de 
transporte adequado para seus empregados, sempre visando à segurança dos mesmos. 
  
Parágrafo Décimo: Fica assegurado ao Sindicato dos Empregados no Comércio de Canoinhas o livre acesso no local 
de trabalho para fiscalização, notificação e autuação das normas aqui estabelecidas. 
  

 
 

COMPENSAÇÃO DE JORNADA 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - COMPENSAÇÃO DE JORNADA 
 
Durante a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho, o Sindicato laboral analisará e dirigirá eventual 
processo de negociação para entabular Acordo Coletivo visando regulamentar a compensação de jornada prevista no 
artigo 59 da CLT, quando tal for requerido por qualquer das empresas. 
  
Parágrafo único – As cláusulas de eventual Acordo Coletivo para compensação de jornada, serão sempre submetidas 
a Assembléia dos trabalhadores da empresa interessada, os quais deliberarão por escrutínio secreto, observando o 
disposto nos artigos 611 a 614 da CLT. 
 
 

FALTAS 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - ABONO DE FALTAS DO TRABALHADOR 
 
Será abonada a falta do trabalhador no caso de necessidade de acompanhamento em consulta médica ou na internação 
hospitalar de dependente de até 12 (doze) anos de idade ou inválido, mediante comprovação por declaração médica. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - ABONO DE FALTAS DO TRABALHADOR ESTUDANTE 
 

Serão abonadas as faltas do empregado estudante nos horários de exames regulares coincidentes com os de trabalho, 
desde que realizados em estabelecimentos de ensino oficial ou autorizados legalmente e mediante comunicação prévia 
ao empregador, com o mínimo de 72 (setenta e duas) horas, e comprovação oportuna. 

 
 

 
 

FÉRIAS E LICENÇAS 
 

DURAÇÃO E CONCESSÃO DE FÉRIAS 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - FÉRIAS PROPORCIONAIS 
 
Ao empregado que rescindir espontaneamente o contrato de trabalho, desde que com tempo de serviço superior ou 
igual a 6 (seis) meses na empresa, será assegurado o pagamento de férias proporcionais. 
 
 

 
 

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 
 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E INSTRUMENTOS DE TRABALHO 
 
Serão fornecidos gratuitamente ao trabalhador, quando exigidos por lei ou pelo empregador, todos os equipamentos de 
proteção individual, bem como uniformes, calçados e instrumentos de trabalho. 
 
 

 
 

RELAÇÕES SINDICAIS 
 

ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - ACESSO DE DIRIGENTES SINDICAIS 
 
Assegura-se o acesso dos dirigentes sindicais às empresas, nos intervalos destinados à alimentação e descanso, para o 
desempenho de suas funções, vedada a divulgação de matéria político-partidária. 
 
 

LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DIRIGENTES SINDICAIS. FREQUÊNCIA LIVRE 
 

Fica assegurada a freqüência livre dos dirigentes sindicais para a participação de assembléias e reuniões sindicais 
devidamente convocadas e comprovadas.  

 
 

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - QUADRO DE AVISOS 
 
Será afixado, na empresa, quadro de avisos do Sindicato, para comunicados de interesse dos empregados, vedados os 
de conteúdo político-partidário ou ofensivo. 
 
 

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE REPRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - FERIADOS 
 

O funcionamento do comércio em dias de feriados nacional, estadual e municipal, deverá ser negociado 
exclusivamente entre os sindicatos laboral e patronal. 

 
 

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - MULTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER 
 

Multa de 20% (vinte por cento) do salário normativo da categoria profissional, por empregado e por infração, pelo não 
cumprimento de qualquer das cláusulas desta Convenção Coletiva de Trabalho, revertendo a mesma em favor da parte 
prejudicada. 
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OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - CRECHE 
 

Determina-se a instalação de local destinado à guarda de crianças em idade de amamentação, quando existentes na 
empresa mais de 30 (trinta) mulheres maiores de 16 (dezesseis) anos, facultado o convênio com creches. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - DISSÍDIO COLETIVO 2009/2010 - DESISTÊNCIA DO RECURSO PATRONAL 
 

Os representantes da categoria econômica signatários do presente instrumento coletivo desistem do Recurso Ordinário 
interposto no Dissídio Coletivo nº 0397-2009-000-12-00-0, pendente de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho, 
comprometendo-se a protocolar a devida petição até 10 (dez) dias do registro da presente convenção coletiva de 
trabalho. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - DISSÍDIO COLETIVO 2010/2011 – DESISTÊNCIA 
 
O Sindicato dos Empregados no Comércio de Canoinhas, mediante a assinatura desta convenção, se compromete em 
requerer junto ao TRT da 12ª Região a desistência do dissídio coletivo nº DC 0001089-54.2010.5.12.0000, no que se 
refere aos suscitados Sindicato do Comércio Varejista de Canoinhas e a Federação do Comércio do Estado de Santa 
Catarina. 
 
 
 
 

INIS TEREZINHA SENN 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CANOINHAS
 
 
 

CARLOS ROBERTO BURIGO 
VICE-PRESIDENTE 

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE CANOINHAS 
 
 
 

BRUNO BREITHAUPT 
MEMBRO DE DIRETORIA COLEGIADA 

FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
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