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SINDICATO DOS LOJISTAS DA REGIAO DAS HORTENSIAS, CNPJ n. 90.934.845/0001-47, neste ato representado(a) 
por seu Presidente, Sr(a). GUIDO JOSE THIELE; 
  
E  
 
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CANELA, CNPJ n. 90.934.431/0001-18, neste ato representado(a) 
por seu Presidente, Sr(a). CLERIO SANDER; 
  
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 19 de março de 2020 a 31 de maio 
de 2020 e a data-base da categoria em 01º de junho.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) empregados no comercio varejista , com 
abrangência territorial em Cambará do Sul/RS, Canela/RS, Gramado/RS, Nova Petrópolis/RS e São Francisco de 
Paula/RS.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para cálculo  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÂMBULO  
 
 

Considerando que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia do vírus Covid-19; 

Considerando a necessidade de reduzir o risco de contágio da população; 

Considerando a saúde e bem estar do trabalhador e familiares; 

Considerando ainda as medidas de combate à propagação do vírus; e, 

Considerando tratar-se de hipótese de Força Maior nos termos do disposto no art. 501, caput da CLT: 



A presente convenção coletiva é celebrado em caráter emergencial em razão da crise mundial instalada por força da 
pandemia do Coronavírus (Covid-19), de modo que os termos nele constantes são fruto da percepção das entidades 
signatárias e dos seus representados quanto à necessidade de se estabelecer condições especiais no âmbito das relações 
entre trabalhadores e empregadores para que todos possam, conjuntamente, superar este momento de crise 

 
 
CLÁUSULA QUARTA - REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E SALÁRIO  
 
 

Fica permitida conforme previsão da Constituição Federal art. 7° incisos VI e XIII, à flexibilização da redução da jornada de 
trabalho em até 25% das horas, reduzindo o salário na igual proporção, respeitando o piso nacional. 

Durante o estado de calamidade pública o empregador poderá reduzir proporcionalmente a jornada de trabalho e o salário 
de seus empregados, por até noventa dias, observados os seguintes requisitos: a) preservação do valor do salário-hora de 
trabalho; e b) comunicação ao empregado, inclusive por meio eletrônico ou whatsapp, da redução com antecedência de, no 
mínimo, dois dias corridos. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A redução da jornada de trabalho e de salário será feita, exclusivamente, nos seguintes percentuais: a) vinte e cinco por 
cento; b) cinquenta por cento; ou c) setenta por cento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO  

A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente a redução serão restabelecidos no prazo de dois dias corridos, 
contado: a) da cessação do estado de calamidade pública; b) da data estabelecida como termo de encerramento do 
período e redução pactuado; ou c) da data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre a sua 
decisão de antecipar o fim do período de redução pactuado. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Os empregadores adotarão todos os procedimentos necessários para que os empregados que tenham redução da jornada 
e do salário recebam durante o período o benefício emergencial a ser pago pelo Governo Federal. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA COMUNICAÇÃO AOS SINDICATOS  
 
 

A redução de jornada de trabalho e de salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho deverão ser comunicados 
pelos empregadores aos sindicatos convenentes, através, respectivamente, dos endereções eletrônicos 
clerio@sindicomerciarioscanela.com.br, no prazo de até dez dias corridos, contado da data de sua implementação. 

 
 

Contrato de Trabalho   Admissão, Demissão, Modalidades  
 

Suspensão do Contrato de Trabalho  
 

 
CLÁUSULA SEXTA - SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO COM OBRIGAÇÃO DE FREQUENCIA A CURSO  
 
 



Enquanto perdurar a pandemia do Covid 19 as empresas poderão suspender imediatamente o contrato de trabalho de seus 
empregados por um período de dois a cinco meses, para participação do empregado em curso ou programa de 
qualificação profissional à distância (remoto) oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual, 
condicionado a aquiescência formal do empregado, conforme previsto no artigo 476-A da CLT. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O contrato de trabalho não poderá ser suspenso na forma prevista nesta cláusula mais de uma vez no período de 
dezesseis meses. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal, sem natureza salarial, durante o período de 
suspensão contratual nos termos em valor a ser definido diretamente pelos interessados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO  

Durante o período de suspensão contratual para participação em curso ou programa de qualificação profissional, o 
empregado fará jus aos benefícios voluntariamente concedidos pelo empregador. 

PARÁGRAFO QUARTO  

Se ocorrer a dispensa do empregado no transcurso do período de suspensão contratual ou nos três meses subseqüentes 
ao seu retorno ao trabalho, o empregador pagará ao empregado, além das parcelas indenizatórias previstas na legislação 
em vigor, multa de 100% (cem por cento) sobre o valor da última remuneração mensal anterior à suspensão do contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO 

Se durante a suspensão do contrato não for ministrado o curso ou programa de qualificação profissional, ou o empregado 
permanecer trabalhando para o empregador, ficará descaracterizada a suspensão, sujeitando o empregador ao pagamento 
imediato dos salários e dos encargos sociais referentes ao período, às penalidades cabíveis previstas na legislação em 
vigor, bem como às sanções previstas na convenção coletiva de trabalho da categoria. 

PARÁGRAFO SEXTO 

A concessão do benefício bolsa de qualificação profissional deverá observar a mesma periodicidade, valores, cálculo do 
número de parcelas, procedimentos operacionais e pré-requisitos para habilitação adotados para a obtenção do benefício 
do seguro desemprego, exceto quanto à dispensa sem justa causa, na forma da Resolução nº 591/09 do CODEFAT. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

Para a concessão do benefício bolsa de qualificação profissional o empregador deverá informar à Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego a suspensão do contrato de trabalho acompanhado dos seguintes documentos: a) cópia 
da convenção coletiva de trabalho celebrada; b) relação dos empregados a serem beneficiados pela medida; e c) plano 
pedagógico e metodológico contendo, no mínimo, objetivo, público alvo, estrutura curricular e carga horária. 

PARÁGRAFO OITAVO  

As empresas ficam obrigadas a orientar os empregados beneficiados pela medida a requererem o benefício com a 
apresentação dos seguintes documentos: a) cópia da convenção coletiva de trabalho; b) CTPS com anotação da 
suspensão do contrato de trabalho; c) cópia de comprovante de inscrição em curso ou programa de qualificação 
profissional, oferecido pelo empregador, onde deverá constar a duração deste; d) documento de identidade e do CPF; e e) 



comprovante de inscrição no PIS. O prazo para o trabalhador requerer o benefício bolsa de qualificação profissional será o 
compreendido entre o início e o fim da suspensão do contrato. 

PARÁGRAFO NONO 

Os cursos de qualificação profissional deverão observar a carga horária mínima de: a) cento e vinte horas para contratos 
suspensos pelo período de dois meses; b) cento e oitenta horas para contratos suspensos pelo período de três meses; c) 
duzentas e quarenta horas para contratos suspensos pelo período de quatro meses; e d) trezentas horas para contratos 
suspensos pelo período de cinco meses. 

PARÁGRAFO DÉCIMO 

Os cursos a serem oferecidos pelo empregador deverão estar relacionados, preferencialmente, com as atividades da 
empresa e observar: a) mínimo de 85% (oitenta e cinco por cento) de ações virtuais formativas denominadas cursos ou 
laboratórios; e b) até 15% (quinze por cento) de ações virtuais formativas denominadas seminários e oficinas. Será exigida 
a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas com controle à distância. 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - SUSPENSÃO DO CONTRATO SEM OBRIGAÇÃO DE FREQUENCIA A CURSO DE 
QUALIFICAÇÃO  
 
 

Durante o estado de calamidade pública o empregador poderá suspender temporariamente o contrato de trabalho de todos 
ou alguns de seus empregados, pelo prazo máximo de sessenta dias, que poderá ser fracionado em até dois períodos de 
trinta dias. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A suspensão temporária do contrato de trabalho será comunicada, inclusive por meio eletrônico ou whatsapp, ao 
empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias corridos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado fará jus a todos os benefícios concedidos pelo 
empregador aos seus empregados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de dois dias corridos, contado: a) da cessação do estado de calamidade 
pública; b) da data estabelecida como termo de encerramento do período de suspensão pactuado; ou c) da data de 
comunicação do empregador que informe ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período de suspensão 
pactuado. 

PARÁGRAFO QUARTO 

A empresa que tiver auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e 
oitocentos mil reais), somente poderá suspender o contrato de trabalho de seus empregados mediante o pagamento de 
ajuda compensatória mensal no valor de trinta por cento do valor do salário do empregado, durante o período da 
suspensão temporária de trabalho pactuado, parcela que não terá natureza salarial. 

PARÁGRAFO QUINTO 



Os empregadores poderão conceder durante o período de suspensão do contrato ajuda compensatória mensal diversa da 
estabelecida no parágrafo quarto que não terá natureza salarial. 

PARÁGRAFO SEXTO 

Os empregadores adotarão todos os procedimentos necessários para que os empregados que tenham a suspensão do 
contrato de trabalho recebam, durante o período, o benefício emergencial a ser pago pelo Governo Federal. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

Não terão direito ao benefício emergencial os empregados que permaneçam frequentando curso de qualificação 
profissional com percepção de bolsa qualificação profissional. 

 
 

Relações de Trabalho   Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades  
 

Políticas de Manutenção do Emprego  
 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA PROVISÓRIA NO EMPREGO  
 
 

Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que receber o Benefício Emergencial de Preservação do 
Emprego e da Renda em decorrência da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do 
contrato de trabalho, nos seguintes termos: a) durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e de salário 
ou de suspensão temporária do contrato de trabalho; e b) após o restabelecimento da jornada de trabalho e de salário ou 
do encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho, por período equivalente ao acordado para a redução ou 
a suspensão 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória no emprego previsto no caput da presente 
cláusula sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias previstas na legislação em vigor, de 
indenização no valor de: a) cinquenta por cento do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória 
no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a vinte e cinco por cento e 
inferior a cinquenta por cento;  b) setenta e cinco por cento do salário a que o empregado teria direito no período de 
garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a cinquenta 
por cento e inferior a setenta por cento; ou c) cem por cento do salário a que o empregado teria direito no período de 
garantia provisória no emprego, nas hipóteses de redução de jornada de trabalho e de salário em percentual superior a 
setenta por cento ou de suspensão temporária do contrato de trabalho. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses de dispensa a pedido ou por justa causa do empregado. 

 
Outras normas referentes a condições para o exercício do trabalho  

 
 
CLÁUSULA NONA - TELETRABALHO  
 
 



Nos casos de teletrabalho(home-office) iniciado a partir de interesses comuns de empregado e empregador em razão da 
pandemia do Covid 19 o retorno do empregado poderá ocorrer imediatamente após a requisição do empregador, sem a 
necessidade de cumprimento do período de transição previsto no § 2º do art. 75-C da Consolidação das Leis do Trabalho 

 
 

Jornada de Trabalho   Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Compensação de Jornada  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - ANTECIPAÇÃO DOS FERIADOS  
 
 

Devido ao Decretos Federal, Estadual e Municipal que recomendam o fechamento das atividades não essenciais do 
comércio pelo governo, fica autorizada a antecipação da concessão da compensação(folgas) do labor nos feriados 
previstos no ano de 2020 na base de representação, assegurando o pagamento da bonificação em caso de labor conforme 
parágrafo 1° e 2° da CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE TRABALHO EM FERIADOS. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - BANCO DE HORAS  
 
 

A empresa poderá adotar regime de compensação horária com o prazo final até 31 de março de 2021, hipótese em que a 
duração normal diária poderá ser ultrapassada em até 2 (duas) horas.  

 
 

Férias e Licenças  
 

Outras disposições sobre férias e licenças  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FERIAS  
 
 

Enquanto perdurar a pandemia do Covid 19 as empresas, poderão conceder férias integrais ou parceladas, mesmo que o 
funcionário não tenha atingido o período aquisitivo de 12 (doze) meses e sem a necessidade de observância do prazo de 
aviso prévio previsto no art. 135 da Consolidação das Leis do Trabalho desde que de comum acordo com o empregado. 
Fica permitido ainda a concessão de férias coletivas sem observância do prazo previsto no § 2º do art. 134 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, dando preferência para as pessoas consideradas em situação de risco de contrair a 
doença. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Nestas situações as férias poderão ter início no período de dois dias que antecede feriado ou em dia de repouso semanal 
remunerado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 



O pagamento do salário das férias será pago em única oportunidade junto com o pagamento do salário do mês, até o 5º 
(quinto) dia útil do mês subsequente. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

o pagamento do adicional de 1/3(um terço) de férias deverá ser efetuado até outubro/2020. 

 
 

Saúde e Segurança do Trabalhador  
 

Condições de Ambiente de Trabalho  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - ESPECIAL  
 
 

As empresas tem o dever de cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, além de propiciar aos seus 
empregados um ambiente salubre. Devendo ainda, instruir seus funcionários, por meios de ordens de serviço, sobre as 
precauções a tomar para evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

É dever da empresa disponibilizar máscaras e luvas, quando necessário, orientar os funcionários para que lavem as mãos 
com frequência, oferecer e orientar o uso do álcool gel, manter o ambiente sempre limpo e arejado. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Regras para a Negociação  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - NEGOCIAÇÃO  
 
 

Os prazos estabelecidos nas cláusulas 1ª, 2ª, 4ª e 5ª da presente Convenção Coletiva específica, VÍRUS COVID-19, 
deverão ser observadas e respeitadas quando da negociação da Convenção Coletiva data-base em 01/06/2020. 

 
Outras Disposições  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VALIDADE  
 
 

Fica estabelecido o prazo de validade das cláusulas e condições aqui ajustadas a partir desta data até 31 de maio do 
presente ano, perdurando o estado de força maior da pandemia Convid-19, os Sindicatos acordam a possibilidade de 
prorrogação dessa Convenção. 

 



 

 

GUIDO JOSE THIELE  

Presidente  

SINDICATO DOS LOJISTAS DA REGIAO DAS HORTENSIAS  

 

 

 

CLERIO SANDER  

Presidente  

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CANELA 
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ANEXO I - ATA SINDICOMERCIARIOS  
 
 

Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO II - ATA SINDILOJAS  
 
 





 
 

ANEXO III - ATA SINDILOJAS  
 
 





 
    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na Internet, no endereço 
http://www.mte.gov.br.  
 

 


