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SETOR LOJISTA ERECHIM – GETÚLIO VARGAS E REGIÃO 

CIRCULAR EXPLICATIVA DA CONVENÇÃO 2021/2022 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE ERECHIM - SINDICOMERCIÁRIOS, comunica que foi 

celebrada a CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, com vigência no período de 01º de Junho de 

2021 a 31 de Maio de 2022, orientando as empresas e escritórios de contabilidade a cumprirem as 

condições previstas nas cláusulas destacadas nesta circular: 

01) PISOS MÍNIMOS PROFISSIONAIS 

A partir de 1º de junho a 31 de dezembro de 2020, os salários mínimos profissionais serão os seguintes: 

(Veja Cláusula Terceira da CCT). 

*JUNHO A NOVEMBRO 2021 

a) Empregados em Geral no valor de R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais); 

b) Empregados com menos de 90 dias de empresa, desde que sem experiência de trabalho 

em qualquer ramo do comércio no valor de R$ 1.354,00 (hum mil trezentos e cinquenta e quatro reais). 

*DEZEMBRO DE 2021 A MAIO 2022 

A partir de 1º de Dezembro de 2021 a 31 de maio de 2022, os salários mínimos profissionais serão os 

seguintes: (Veja Cláusula Terceira da CCT). 

a) Empregados em Geral no valor de R$ 1.461,00 (hum mil quatrocentos e sessenta e um reais); 

b) Empregados com menos de 90 dias de empresa, desde que sem experiência de trabalho 

em qualquer ramo do comércio no valor de R$ 1.413,00 (Hum mil, quatrocentos e treze reais). 

02) REAJUSTE SALARIAL - Os empregados representados pela Entidade Profissional acordante terão 

seus salários reajustados em 1º de junho a novembro de 2021, no percentual de 4,35% 

(quatro inteiro e trinta e cinco centésimos por cento). E no período de 1º de Dezembro de 2021 a 31 

de Maio de 2022, o percentual de 4,35% (quatro inteiro e trinta e cinco centésimos por cento), 

totalizando no período de doze meses 8,90% (oito inteiros  e noventa centésimos por cento). (Veja 

cláusula Quarta da CCT). 

03) REAJUSTE  SALARIAL PROPORCIONAL - 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, (Veja cláusula Quinta da CCT). 
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TABELA DE REAJUSTE PROPORCIONAL 

 

ADMISSÃO 
 

REAJUSTE % 
 

Junho/2020 8,9000 

Julho/2020 8,1584 

Agosto/20 7,4168 

Setembro/20 6,6752 

Outubro/20 5,9336 

Novembro/20 5,1920 

Dezembro/20 4,4504 

Janeiro/21 3,7088 

Fevereiro/21 2,9672 

Março/21 2,2256 

Abril/21 1,4840 

Maio/21 0,7424 
 

4) PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS - As diferenças salariais decorrentes da presente 

Convenção Coletiva de Trabalho, serão devidas a partir de 1º de junho de 2021 e deverão ser pagas na 

folha referente ao mês de julho de 2021 ou de forma acumulada no mês subsequente ao fechamento da 

Convenção. As empresas terão um prazo de 30 dias após a assinatura da Convenção Coletiva para o 

pagamento das diferenças salariais sem incidência de correção monetária aos empregados demitidos  

com contagem do aviso prévio que ultrapasse o dia 30 julho de 2021, bem como aqueles empregados que 

pediram demissão a partir de 1º de Junho de 2021, (Veja cláusula sétima da CCT). 

05) CÁLCULO PARA OS COMISSIONADOS - O empregado comissionado terá o valor das parcelas 

rescisórias, da gratificação natalina, das férias, do salário maternidade e do auxílio-doença, calculada com 

base na média da remuneração variável, com atualização monetária dos últimos 06 (seis) 

meses, acrescidos caso houver, o salário fixo, a médias das horas extras, os adicionais, os auxílios, os 

prêmios, entre outros, (Veja cláusula sexta da CCT). 

06) QUEBRA DE CAIXA - Obrigatoriedade da concessão de um adicional de 20% (vinte por cento) 

sobre o Salário Mínimo Nacional, a título de “quebra de caixa” a todos os empregados que 

exercerem a função de caixa, (Veja cláusula Décima Segunda item III da CCT). 

07) ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - Pela Convenção Coletiva de Trabalho firmada em 26 de 

outubro de 2011, ficou estabelecido um adicional por tempo de serviço no percentual de 1,00% (hum 

por cento) para os empregados com 03 (três) anos ou mais anos de empresa. (Veja cláusula 

Décima quinta e Parágrafos da CCT). 

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

conveniada, pagarão aos seus empregados por filho menor de 05 (cinco) anos, um auxílio mensal em percentual 

equivalente a 5% (cinco por cento) do salário normativo da categoria, (Veja cláusula Décima sétima e Parágrafos da 

CCT). 
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09) ESTABILIDADE PARA O APOSENTANDO - Fica garantida a estabilidade no emprego aos 

empregados, nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à sua aposentadoria, desde que com tempo integral de 

30 (trinta) anos, se mulher, e de 35 (trinta e cinco) anos, se homem, e há pelo menos 8 (oito) anos consecutivos 

trabalhando na mesma empresa, (Veja cláusula Vigésima sétima da CCT). 

10) HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO - A homologação das rescisões contratuais para os empregados sócios 

do Sindicato,  com 180 (cento e oitenta) dias ou mais de tempo de serviço na mesma empresa, deverá ser assistida 

pelo Sindicomerciários. A mesma deverá ser agendada e a documentação ser apresentada via e-mail: 

guias@sindicomerciarios-erechim.com.br, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas do ato 

homologatório, (Veja cláusula Décima Nona e Parágrafos da CCT). 

11) MULTA POR DESCUMPRIMENTO - Na hipótese de descumprimento de alguma disposição prevista na 

presente Convenção Coletiva de Trabalho ou em outros acordos ou convenção coletiva de trabalho referente às 

condições de trabalho ou salário, o empregador pagará uma multa de 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

profissional da categoria por empregado lesado, revertendo o valor ao Sindicato dos Empregados no Comércio de 

Erechim. (Veja cláusula quadragésima segunda da CCT). 

12) RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CONFORME TAC 

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Erechim - Sindicomerciários, consigna que conforme deliberado na 

assembléia da categoria profissional o pagamento por empregado da Contribuição Assistêncial, instituída na forma 

do art. 513, “e”, da CLT, respeitado o disposto no art. 611-B, XXVI, do mesmo diploma legal e a TAC – TERMO DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA, firmado pela entidade junto ao Ministério Público do Trabalho (PAJ 

000446.2009.4.001/4), em 03 de outubro de 2019. 

Os empregadores descontarão em folha de pagamento dos seus empregados, a título de contribuição assistencial, a 

importância correspondente a 3% (três por cento) da remuneração nos meses de JULHO/2021, SETEMBRO/2021, 

NOVEMBRO/2021 e FEVEREIRO/2022,, recolhidos até o 5º dia do mês subsequente ao recolhimento, sendo que, o 

valor correspondente a 3% (três por cento) da remuneração está limitado ao percentual de 3% (três por cento), 

sobre o valor de até 02 (dois) pisos da categoria.   

Lembramos que a empresa que deixar de efetuar o desconto da contribuição em folha de pagamento do 
empregado, estará descumprindo a TAC – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, passando ser de sua 
responsabilidade o pagamento, sofrendo as penalidades de multa de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) por cláusula 
descumprida. (Veja cláusula Trigésima oitava da CCT). 
 

Erechim, 07 de Julho de 2021. 

 

ANELISE MICHALSKI 

Presidente – Sindicomerciários Erechim 


