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SINDICATO DO COM VAREJ DE PROD FARMACEUTICOS NO EST RGS, CNPJ n. 92.963.875/0001-07, 
neste ato representado(a) por seu Procurador, Sr(a). ANTONIO JOB BARRETO;

E 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE ALVORADA, CNPJ n. 07.592.655/0001-45, neste 
ato representado(a) por seu Procurador, Sr(a). CARMEN LUCIA REIS PINTO;

celebram o presente TERMO ADITIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as 
condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º 
de novembro de 2014 a 31 de outubro de 2015 e a data-base da categoria em 01º de novembro. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) empregados no 
comércio, com abrangência territorial em Alvorada/RS. 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE SALARIAL 

Fica estabelecido pelo presente Termo Aditivo que a cláusula quarta do instrumento coletivo principal passa 
a ter a seguinte redação:

Em 1º de novembro de 2014 os salários dos empregados representados pelo SINDEC serão reajustados 
em 7,93% (sete inteiros e noventa e três centésimos por cento), percentual que incidirá sobre os 
salários de 1º de novembro de 2013, resultante da Convenção Coleiva ora revista.

Item Único - O reajuste previsto no "caput" desta cláusula será aplicado até a parcela de R$ 5.323,70 
(cinco mil trezentos e vinte e três reais e setenta centavos) dos salários, e no que exceder este valor aplica-
se a livre negociação com seus empregadores.

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL PROPORCIONAL 

Fica estabelecido pelo presente Termo Aditivo que a cláusula quinta do instrumento coletivo principal passa 
a ter a seguinte redação:



O percentual 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.

Item 1º - Na hipótese do 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:

Admissão Reajuste
NOV/13 7,93%
DEZ/13 7,22%
JAN/14 6,28%
FEV/14 5,45%
MAR/14 4,63%
ABR/14 3,56%
MAI/14 2,58%
JUN/14 1,81%
JUL/14 1,47%
AGO/14 1,31%
SET/14 1,09%
OUT/14 0,47%

Item 2° - Poderão ser compensados nos reajustes previstos na presente convenção os aumentos salariais, 
espontâneos ou coercitivos, concedidos durante o período revisando, exceto os provenientes de término de 
aprendizagem; implemento de idade; promoção por antigüidade ou merecimento; transferência de cargo, 
função, estabelecimento ou de localidade; e equiparação salarial determinada por sentença transitada em 
julgado.

Item 3º - Não poderá o empregado mais novo na empresa, por força da presente convenção, perceber 
salário superior ao mais antigo na mesma função.
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