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NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR006268/2019 

CIRCULAR EXPLICATIVA  

SETOR ATACADISTA 

Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2019 - ERECHIM 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE ERECHIM, CNPJ nº 90.868.662/0001-70, neste 

ato representado por seu Procurador, Dr. Joelto Frasson: E 

O SINDICATO DO COMERCIO ATACADISTA DO ESTADO DO RS, inscrito no CNPJ 03.665.508/0001-

05, com sede na Avenida Júlio de Castilhos, nº 440, 15º andar, Centro, Porto Alegre, neste ato 

representado por sua procuradora, Dra. Lucia Ladislava Witczak;  

SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁLCOOL E BEBIDAS EM GERAL DO ESTADO DO RS, 

inscrito no CNPJ 90.813.726/0001-36, com sede na Avenida Júlio de Castilhos, nº 440, 15º andar, 

Centro, Porto Alegre, neste ato representado por sua procuradora, Dra. Lucia Ladislava Witczak;  

celebraram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, com vigência em 01º de junho de 

2017 a 31 de maio de 2019, orientando as empresas e escritórios de contabilidade a cumprirem as 

condições previstas nas Convenções, destacadas nas cláusulas que seguem nesta circular: 

01) PISOS MÍNIMOS PROFISSIONAIS - (Veja cláusula sexta da CCT) 

a) Junho 2017 à Maio 2018 

*Empregado em Geral      R$ 1.230,00  

*Empregado Serviço de Limpeza e “Office-Boy”  R$ 1.097,00  

*Empregado em Experiência até 60 dias   R$ 1.097,00 

*Empregado em Experiência até 90 dias   R$ 1.129,00 

*Empregados Aprendizes e Empacotadores   R$ 1.027,00 

b) Junho/2018 à Maio 2019 

*Empregado em Geral      R$ 1.253,00  

*Empregado Serviço de Limpeza e “Office-Boy”  R$ 1.117,00  
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*Empregado em Experiência até 60 dias   R$ 1.117,00 

*Empregado em Experiência até 90 dias   R$ 1.150,00 

*Empregados Aprendizes e Empacotadores   R$ 1.046,00 

02) REAJUSTE SALARIAL – (Veja cláusula terceira da CCT) 

Em 1º de Junho de 2017, os salários dos empregados representados pela entidade profissional acordante 

serão majorados no percentual de 3,35% (três inteiros e trinta e cinco centésimos por cento), a incidir sobre 

os salários já reajustados em junho de 2016. 

Em 1º de Junho de 2018, os salários dos empregados representados pela entidade profissional acordante 

serão majorados no percentual de 1,76% (Um inteiro e setenta e seis centésimos por cento), a incidir sobre 

os salários já reajustados em junho de 2017. 

03) REAJUSTE  SALARIAL PROPORCIONAL - (Veja cláusula Quarta da CCT) 

A taxa de reajustamento do salário do empregado que haja ingressado na empresa após a data-base será 

proporcional ao tempo de serviço e terá como limite o salário reajustado do empregado exercente da mesma 

função, admitido até 12 (doze) meses antes da data-base. 

Na hipótese de o empregado não ter paradigma ou em se tratando de empresa constituída e em 

funcionamento depois da data-base da categoria, será adotado o critério proporcional ao tempo de serviço, 

com adição ao salário de admissão, conforme tabela abaixo: 

TABELA DE REAJUSTE PROPORCIONAL - 

Reajuste para o ano de 2017: 

Data Admissão Reajuste (%)

Junho /2016

Julho /2016

Agosto /2016

Setembro /2016

Outubro /2016

Novembro /2016

Dezembro /2016

Janeiro /2017

Fevereiro /2017

Março /2017

Abril /2017

Maio /2017

3,35%

2,87%
2,21%
1,90%

1,81%
1,64%
1,57%

1,43%
1,00%
0,76%

0,44%
0,36%  
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Reajuste para o ano de 2018: 

Data Admissão Reajuste (%)

Junho /2017

Julho /2017

Agosto /2017

Setembro /2017

Outubro /2017

Novembro /2017

Dezembro /2017

Janeiro /2018

Fevereiro /2018

Março /2018

Abril /2018

Maio /2018

1,76%

1,70%
1,70%
1,70%

1,70%
1,70%
1,70%

1,70%
0,89%
0,71%
0,64%

0,43%  

04) PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS – As diferenças salariais decorrentes da aplicação da 

presente convenção coletiva de trabalho deverão ser satisfeitas, em duas parcelas iguais, sendo 50% na 

folha de fevereiro de 2019 e 50% na folha de março de 2019. (Veja cláusula sétima da CCT). 

05) ADICIONAL DE QUEBRA DE CAIXA - Fica estabelecido um adicional no valor de 12% (doze por 

cento) do piso salarial, a título de quebra de caixa, ficando ajustado que ditos valores não farão parte 

integrante do salário do empregado, para qualquer efeito legal. (Veja cláusula décima quinta da CCT). 

06) ADICIONAL DE QUINQUÊNIO – Aos integrantes da categoria profissional, será concedido um 

adicional de 5% (cinco por cento) por quinquênio prestado a mesma empresa, percentual este que incidirá 

mensalmente, sobre qualquer forma de remuneração, aplicando-se mês a mês a remuneração variável, 

quando for o caso, (Veja cláusula décima oitava da CCT). 

07) AUXÍLIO CRECHE - As empresas que não mantiverem creches junto ao estabelecimento ou de forma 

conveniada pagarão aos seus empregados, por filho menor de 06 (seis) anos, auxílio mensal no valor de 10% 

(dez por cento) do piso salarial da categoria, independente de qualquer comprovação de despesas, (Veja 

cláusula vigésima segunda da CCT). 

08) ADICIONAL DE HORAS EXTRAS - A remuneração das horas extras será acrescida o percentual de 

50% (cinquenta por cento) para as 02 (duas) primeiras horas prestadas, além da jornada normal, e de 100% 

(cem por cento) para as demais, (Veja cláusula décima sexta da CCT). 

09) COMISSIONISTAS ADICIONAL DE HORAS EXTRAS - O cálculo da hora extra do empregado 

comissionista tomará por base o valor total das comissões auferidas no mês, dividido pelo número de horas 

efetivamente trabalhadas, acrescentando-se ao valor-hora o adicional para horas extras previsto na cláusula 

décima nona da convenção, (Veja cláusula décima nona da CCT). 
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10) AUXÍLIO ESTUDANTE - Ao empregado quando matriculado em curso oficial de ensino, ou que tiver 

um filho menor de 12 (doze) anos em igual situação, será assegurado um auxílio escolar,  a  ser  pago  no 

 

mês de junho de 2018, equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do piso salarial da categoria, mediante 

comprovação da regular frequência, ficando acertado que dito auxílio não será pago cumulativamente. 

Paragrafo Primeiro: As empresas que já efetuaram o pagamento do auxilio estudante em outra data ou 

aquelas que ainda não efetuaram o pagamento, devem efetuar o pagamento integral ou eventuais 

diferenças junto com a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2019, (Veja cláusula vigésima primeira 

da CCT). 

11) AVISO PRÉVIO – DISPENSA POR OBTENÇÃO DE NOVO EMPREGO- O empregado que no 

cumprimento do aviso prévio dado pelo empregador, provar a obtenção de novo emprego, terá direito a se 

desligar da empresa de imediato, ficando o empregador obrigado ao pagamento dos dias trabalhados 

durante o mesmo, bem como das demais parcelas rescisórias, (Veja cláusula trigésima da CCT). 

12) ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO: As empresas pagarão 50% (cinquenta por cento) do 13º salário 

aos empregados que requeiram, até 10 (dez) dias após o recebimento do aviso de férias, salvo em caso de 

férias coletivas, (Veja cláusula décima quarta da CCT). 

13) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - Os empregadores descontarão de seus empregados, associados à 

entidade sindical profissional, a título de contribuição negocial, a importância correspondente a 3% (três 

por cento) do salário efetivamente percebido pelos empregados nos meses de fevereiro/19, março/19, 

abril/19 e maio/19, recolhendo tais importâncias até o dia 05 do mês subsequente ao recolhimento, sob 

pena das cominações previstas no artigo 600 da CLT, (Veja cláusula Quinquagésima quarta da CCT). 

  

ANELISE MICHALSKI 
Presidente – Sindicomerciários Erechim 


