
CONVENÇÃO COLETIVA 2021/2022

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO NO ESTADO DE ALAGOAS, CNPJ n. 12.158.176/0001-55,
neste ato representado (a) por seu Presidente, Sr. WAGNER

TAVARES DA SILVA

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE MACEIÓ, CNPJ n. 08.447.625/0001"'08, neste ato representado
por seu Presidente, Sr. SILVIO MÁRCIO LEÃO REGO DE ARRUDA;

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 01° de novembro

de 2021 a 31 de outubro de 2022 e a data-base da categoria em 01 de novembro

CLÁUSULA SEGUNDA- ABRANGÊNCIA.

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a{s) categorla{s) Profissional dos Empregados no

Comércio, com abrangência territorial em Maceió/Al.

Disposições Gerais

Outras Disposições

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PISO SALARIAL

As entidades sindicais aqui convenentes estabelecem que o Piso Salarial dos comerciários em Maceió, a
partir de 01 de abril de 2022, será de R$ 1.250,00 (um mil e duzentos e cinqüenta reais) para jornada
normal de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, para todos os comerciários,

independentemente de sua função.

CLÁUSULA QUARTA - DA CORREÇÃO SALARIAL.
As empresas comerciais em Maceió, alcançadas pela presente Convenção, reajustarão os salários de seus

empregados que percebem acima do piso da categoria, a partir de abril de 2022 com o índice de 8,00%

(oito por cento), para os empregados que percebem até o limite de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos
reais) de salário base, que incidirá sobre os salários vigentes em fevereiro de 2021.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica permitida a livre negociação individual para fixação do indicie de reajuste
para os empregados que percebem salário base acima de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais),

garantindo-se aos mesmos a aplicação de no mínimo, 70% (setenta por cento) do percentual de reajuste
aplicado no caput desta cláusula.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Com a aplicação dos índices acima estabelecidos sobre os salários vigentes em
novembro de 2020, ficam compensados todos os aumentos e antecipações compulsórios ou espontâneas,
concedidos após novembro de 2020, salvo os não compensáveis definidos em Lei.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Extraordinariamente por conta da COVID-19. As empresas efetuarão o
pagamento de abono no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais) para os empregados ativos
que percebem salário fixo, este abono poderá ser pago em até 05 (cinco) parcelas até a folha de maio de
2022 e terá natureza de verba indenizatória, sem integrar o salário para os devidos fins.
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CLASULA QUINTA: DAS ANTECIPAÇÕES
A aplicação dos índices acima estabelecidos sobre os salários vigente a partir de abril de 2022, podem ser

compensados pelos aumentos e antecipações compulsórios ou espontâneos, concedidos após 01 de

novembro de 2021.

CLÁUSULA SEXTA - DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

As empresas empregadoras fornecerão obrigatoriamente a seus empregados, envelopes de pagamento,

contracheques ou documentos equivalentes, contendo, além da identificação da empresa, discriminação

de todos os valores pagos e descontados, bem como a função do empregado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS COM CHEQUES.
Na hipótese de a data de pagamento dos salários coincidirem com o último dia fixado em lei, e o referido

pagamento for efetuado através de cheque, deverão as empresas que assim agir, fazê-lo em horário

anterior ao término do expediente bancário, sob pena da aplicação do art. 477, da CLT.

CLÁUSULA OITAVA - DO AUMENTO REAL DE PRODUÇÃO.
As empresas em Maceió, com a atividade em distribuição de bebidas, que se enquadrem na categoria de

comércio, pagarão a partir de 01 de abril de 2022, o mesmo percentual de reajuste dos salários aos valores
pagos na produção por unidade de bebida vendida.

CLÁUSULA NONA - DO REPOUSO REMUNERADO.

Fica estabelecida a obrigatoriedade do pagamento do repouso semanal remunerado e feriados aos

comissionistas ou os que percebam parte variável, calculado com base na média das comissões percebidas
no mês. Não pode o repouso remunerado estar incluso no percentual das comissões.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DESCONTOS SALARIAS E RESCISÓRIOS.

Na forma do artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho, além dos descontos legais compulsórios,
ficam permitidos os descontos nos salários dos empregados aqui representados, desde que originários de
convênios médicos, odontológicos: ambulatoriais, similares, convênios com farmácias, supermercados,
óticas e com o comércio varejista em geral, bem como os decorrentes de seguros em geral, inclusive os
seguros de vida, mensalidades sindicais, empréstimos pessoais, inclusive em consignação com entidades
financeiras, cooperativa de crédito e os de quaisquer vendas realizadas pela empresa aos seus próprios
empregados, respeitado no total o limite máximo de 50% (cinqüenta por cento) dos salários líquidos pagos
mensalmente, isto é, já deduzidos da parcela de contribuição da Previdência Social e do imposto de
Renda, ou até Ol(um) salário bruto, na hipótese de rescisão contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ■ DO SALÁRIO DO EMPREGADO SUBSTITUTO.
As empresas obedecerão ao que estabelece o Enunciado 159 do C. TST: Em caso de pagamento ao
empregado substituto, pagarão a este, o mesmo piso da função do substituído, desde que a substituição
não tenha caráter meramente eventual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS VALES E ADIANTAMENTOS.
Os descontos por adiantamento salarial ou vales, somente terão validade se os mesmos forem emitidos

em 02 (duas) vias, uma das quais deverá permanecer em poder do empregado, contendo o valor da
importância antecipada, origem do pagamento, mês a que se refere e as devidas assinaturas. Deverá
constar na via do empregador a confirmação de recebimento da correspondente via do empregado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA QUEBRA DE CAIXA
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