CONVENCÃO

COLETIVA

DE

TRABALHO

CONVENçÃOCOLETIVADE TRABALHOque entresi celebram,com Dase
no dispostono artigo611 e seguintesda Consolidação
das Leisdo Trabalho
(CLT),por seus respectivosrepresentantes
legais,devidamente
autorizados
pelas respectivas assembleias gerais extraordinárias,de um taoo
SINDICATODAS EMPRESAS REVENDEDORASDE GÁS DO ALTO
PARANAíBA,NORTE, NOROESTEE TR|ÂNGULOM|NE|RO,a seguir
denominado SINDERGÁS ANï - MG inscrito no CNPJ/MF nr.
09.346.607/0001-00,
entidadesindical,com sedee forojurídicoem patosde
Minas(MG) representando
as empresasrevendedoras
de gás, e oo ourro
IAdO O SINDICATO DOS TRABALTIADORESNO COMÉRCIO DE
MINÉRIOSE DERIVADOSDE PETROLÉO NO ESTADO DE MINAS
GERAIS - a seguir denominadoSITRAMICO,inscritono CNpJ/MF nr.
17.430.851/000'1-77,
entidadesindical,com sede e foro jurídicoem Belo
(MG),medianteas segujntescláusulase condìcões:
Horizonte

20'17I 2018
':11.,

'€*

'v

golu**''

Oí. DATABASE
Ficaestabelecida
a databaseda categoria
parao diaO1o(primeiro)de outubrooe caoaano.
O2-ABRANGËNCIA
A prêsenteConvençãoColetivade Trabalhoabrangeráas categoriasrêpresentadas
pelos
sindicatos
signatários
desteinstrumento,
aplicando-se
as Íelaçõesde trabalhoexistêntes
ou que
- relacionada
venhama existiÍda categoriaprofissional
_,
na Cláusula03 (três)destaConvenção
que raDoramnas empresasrevendedoras
de gás representadas
pelo SindergásANT MG,
independente
da sÌndicallzação,
nasseguintes
cidadêôt
Arapuá,A.axá,Brasilândia
de Minas,
CamposAltos, Carmodo Paranaíba,
CoÍomandel,Dom Bosco,Estretado Sul, Guarda-Mor,
Guimarânia,
lbiá,Indianópolis,
Lagamar,
LagoâFoÍmosa,LagoaGÍande,Mâtutina,
Monte
Carmelo,Nova Ponte, Patos de Minas, patÍocínio,peÍdizes, ponto Chique, presidente
Olêgário,Rio Paíanaíba,Romaria,Sacramento,SantaJuliana,Santa Rosa da Seíra, São
Gonçalodo Abaêté,São cotardo, São Joao da Lagoa,Sefra do Salitre,Tiros, Varjãodê
Mirìase Vazantê.
03- PISOSDACATEGORIA
CCT2077/2018 - Sínderyos ANTMG / Sitromíco MG
õ\

Página1

Ficaestabelecido
quea partirde 0ío (primeiro)de outubrc de 2017,os pisos
sarariais
serãoos
seguintes:

a) AUXtLtARADMINtSTRAT|VOb) REC
IONISTA
E ATENDENTE
C}CONFERENTE
d) PoRTE|RO,
COBRADOR,
CON uo, FAXINEtRO
E)ASSISTE
NTECOMERCIALJE ND-È
DOR
f) AUXILIAR
DE MANUTENç
g) AJUDANTEÊXTERNõÌvid;Jã

h) ENTREGADoR
(vioesí t.3 ,3.te 35-'

i) sAL

O DEINGRESSO
DEMAIS
EMPREGADOS
J}

--

R$ 1.005,00
R$ í.005,00
R$ í.005,00

R$
R$
R$
R$
R$

1.005,00
í.005,00
í.061,00
1.005,00
í.005,00

3.1 - Considera-se
Eniregador,aqueleempregadoque, predominantemente,
reatEaentregae/ou
transportede GLP (Gás Liquefeitode petróleo)ou vasilhemesde GLp, na ponana
e/ou em
equjpamentos
da empresa- de propulsãohumana-, excluidoaquelescom habilitacaop/
veiculo
automotor
e eletrÌco,dentrodo perímetrourbano:
3-2 - Ficaesiipuladaumaremuneração
mínimamensalpara09 AjudantesExrernoscompostade
saláriono valorde R$ 1.0O5,OO
(hummil e cincoreais),ma,sAdicíonal
de peículos/dadee maisa
Á/udade CusÍode R$ 9O,OO
(noventareais);
3.3 - Ficaestipulada
umaremuneração
mínimamensalparaEntregadorcomposta
de salá.iono
valorde Rg 't.06'1,00
(hummil e sessentae um reais),mais/d,;crb,iai'aà-Éiriçutosiaaae;
3.4 - A conCiçâoprevistano item anterior(3..1),coniemplatoOosoi eniregãOores
das empresas
revendedoras
de gás - sejamestas empresasespecializadas
no comerciooe gas ou empresas
com atividadesocialcombinada,comopor exemplo,nossegmentosgás e água,gás
e bebidasou
gas e supermercado
-, que tem como pressupostotrabalhodireto,permanente
e habitualcom
inflamáveis
(cfclausula
0S);
3.5 - Entende-se
comoSalário de Ingressoo destinadoa Entregadorque esÌtverem periodode
experiêncja
de até 90 (noventa)dias,sendovedadoo referidoccntratode experiéncia
no casode
readmissão
do empregadoparaa mesmafunçãode Entregadcr;
3.6 - Poderãoser compensados
os aumentosespontâneos
e/cu entecipações
salariaisporventura
concedidos
periodo
no
de 12(doze)mesesanteriores
à vigênciadestaCCTI
3'7 - As diferençassalariais,relativasa aplicaçãodestaccr, oiiunciasdos meses
de outubrc/17.
novembro/17,
incl.'í30salário,dezembro/19,
janeiro/1ge ferias gozadasno períodosuora
m-^ncionado,
poderãoser pagas,sem qLraigquer
acréscimoslegais,em Z (Ouas)parcetas,nas
folhasde pagamento
referenteaosmesesde fevereiroe marçoclò2üg.
04 . REAJUSTE
SALARIAL
Os empregados
nãoinseridos
na classjÍicaçâo
prevista
na cláLi3.Jle
03 (trés)de,,a,,a,,j,,,
no ciia1o
(Drimeiro)
de outubrode 2017,letao reajustesalarialde 3,7 % (ties virgulasete por cento),a
ser
aplicado
sobreos salarios
viggntes
em setenbroCe2017.
4.í- Podeiaoser compensados
os aumentosespontaneos
e/cu antecipaçoes
salariaisporventura
concedidos
no periodode l2 (doze)mesesenterioresa vigencjadestaCCï;
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4.2 - As diferençassarariais,rerativasa apricação
destaccr, oriundasdos mesesde outubro/l7,
novembro/17,
dezembro/17,
incl.l3osalário,feríasgozadasno períodosupra mencionado
e
janeiro/18,poderãoser pagas,sem quaisqueracréscimoslegais,
em 2 (duas)parcetas,nasfolhas
de pagamento
referenteaos mesesde feyereiroe maryode 2017.
05 - ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE
As empresaspagarãoo Adícionalde peiculosídadea todos os empregadosque venham
a
Íabalhardiretamente
com inflamáveis,
bemcomoos de escritóriolotadosn;quadro de pessoalde
terminale de depósitoem que haja estocageme engarraÍamento
de inflamáveis,de iorma
permanentee habituarou intermitente,
sendo consideradaconìo área de risco toda a área do
(NR'16MTE/ Portaria
depósito
nr 3.2014t78\.
06 - CONTRATODE EXPERIÊNCIA
Fica vedadaa celebraçãodo contratode experiêncianos Çesosde readmissãode empregado
para a mesmafunçãoanteriormente
exercida,ressalvadaa hipótesede havef marsde 01 íum)
anoentrea datada saídae a readmissão.
07 - CESTABÁSICA
A empresaconcederáa paíir de 10(primeiro)
de outubrode 20'17,o benefícìomensardenomanado
de CESrÁ BASICAALIMENTAçãO a todos os seus enipregadosativos e assrouos.que
cumprem/brnadade I (oíto) horas díáriasou a jomada espeiial 12x36horas,excetoos oue
estejamem períodode experiência,
correspondente
a:
petróteo
l- 01 (uma)cargade GásLiquefeito
de
(clp)de .13(treze)quilogramas,
ll chequeAlimentação
no valorde R$ 218,00(duzentose dezoitoreais)ou umacestabásicana
formafísicacompostadosseguintesitens:
a) 15 Kgde arrozTPlj
b) 05 Kg de açúcarcristati
c) 03 latas('ll) de óleode soja;
d) 03 kg de feijãocarioca;
e) 0'1kg de fubá;
f) 01 kg de farinhade mandioca;
g) 02 kg de farinhade tdgo;
h) 03 pacotes(50090espaguete;
i) 03 pacotes(3759r)de biscoito;
j) 01 kg de sal;
k) 02 latas(3409r)de extratode tomate
l) 01 kg de café;
m) 01 lata(3009r)de ervilha;
n) 01 pote(5009r)temperoathoe sal
o) 03 frascosdetergente
liquido(5O0mt)
p) 02 pacotespalhade aço
q) 04 barrasde sabão
7,1 - Esteebenefícios,
que têm porÍinalidadeexclusivaa melhcriada alimentação
do empregado
e
de seusÍamiliares,não tem caráterremuneratório
e nem constit,Ji
base de incidênciade ouaroueí
ençargotrabalhista
ou previdenciário,
nãolhesaplicendoo prii.ì.í.ioda habitualidade:
7,2 - O benefícioconcedidopor esta cláusula,se não utjljzâdosno mês, nâo acumulapara
os
mesesseguintes;
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7.3 - Fazjus ao benefício
da cargade gás o êmpregado
que,alémdos requisitos
dosparágrafos
antêriores
destacláusula,o mesmonão residaem áfea abastecida
por gás canalizado,
o qual
deveráretirarsuacargade gás,tãosomente,
nodecorrerdo mêsautorizado
e no estabelecimento
opêracional
de suaempregadora;
7.4- A emp.esadescontara
Rg 3,00(tresreais)do empregado,
peloÍornecimento
da cêstabasica
qUando
pagamento
mensal,
do
dossalafiosmensajs:
7,5 - Somentêreceberáestebenefícioo êmpregado
ativona emprêsa,assíduoao trabalho,que
jornada
nãotíverfaltasinjustificadas
e cuja
de trabalhosejade OB(ojto)horasdiáfiasoujornada
especial
12x36horas;nãosendodevidoos benefícios
aosempregados
beneficiárlos
cujocontrato
detrabalhoestejasuspenso
ou interrompido;
7.6- O empregado
terádireitoaosbênefícios
prêvistos
nessacláusula,
somenteapóso transcurso
do prazodo contrato
de exoeriência:
7.7 - A partirde 0111012017,
o ChequeAlimentacao
passapafa R$ 2í8,00 (duzentos
e dêzoito
reais),sendoas djferencas
pagastambemem duaspêrcelas,nasfolhasde pagamento
referente
aos mêsesde fevercìroe narco de 20í8; considerando
aindaque os itensdâ cestabasica(in
natu|a)seraomantidos,
naohavera,portanto,
diferencas
a seremacertadas.
08 - CONVÊNIO
FARMÁCIA
As empresas
estabelêcerão,
na possibilidade,
sistemade convênjos
paraaquisição
comfarmácjas
de medicamentos,
medianteprescriçãomédica,com o correspondente
descontoem folha de
- excêtoquandohouverimpedimento
pagamento
legalparaa realizaçâo
do convênio_,
no limitede
ate30%(trintaporcento)do satáÍiobasedo empÍegado.
8.1- O valordosmedicamentos
pêlostrabalhadores
adquiridos
serádescontado
em íolha,desde
que previamente
por escrito,devendoa Íespectivaimportância
autorizado
ser discriminada
no
ra^ih^.la

nrdrmânt^

8.2 - Caso o empfegadoadquiramedicamentos
acima do estípuladona cláusujaOB,sem
auiorização
do empfegador,
ícaÍá sujeìtoa seÍ excluídodo benefícioautomatjcamente,
podendo
serdescontado
integÍalmente
o fefe do valorpeloemprêgador.
09_ SEGUROOEVIDA
As empresas
contratarão,
em favorde seusempregados,
excetoos que estejamem periodode
experiência,
sagurode vidaem grupo,semônusparc eles,comçobertura
mínimacorrespondente
(noveníl e setecentos
a R$ 9.700,00
rcais)pormortenaturalou acidentepessoal.
9.1-Emcasode mortedo segurado
titular,seÍáobedecido
o seguintecriteriode indenizaçaol
1o- ao cônjugeou companheiro
reconhecido
legalmente;
20- aosfilhos,inexistindo
o cônjugeou companheiro;
30- aospaisinêxistindo
o cônjugeou companheiro
e íllhos;
40- aoshefdeiros
legais,inexistindo
o conjugeou companheiro,
fllhose ou pais.
9.2-E licitoao segurado
qualquer
titular,a
tempo,instituirbeneficlario
ou beneficianos
oo seguro,
por indicaçao
porcartade propriopunho,datadae assinaoaperomesmo.
expressaà Seguradofa
Prevalecera
sobretodosos têrmosda clausulaespecÍfica,
desdeque a designaçao
nao recaia
sobfepessoaquefoÍ legalmente
inibidadê recebera doaçaodo seguÍo;
9.3- Os cônjugese companheiros
que façam parte do Grupo Segurávelcomo Segurados
Principais,
nao poderãoparticipar
do segurona Clausulade Inclusaodo Cônjuge.Em casode
sinistfose constatadoo acumulode risco,a indenizaçao
se fara pelo maiorvalor segurado
(gafantia
basica),
sendorestituido
o valorde pÍemiopagoà maior.
íO - JORNADADETRABALHOEXTERNA
CCT2077/2078 - Sìnderyos ANTMG / Sitrcmi.o MG
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Aplicam-sêaos trabalhadorês
abrangidospor esta convençãocoletivadesde que exerçam
atividade
externaincompatível
coma fixaçãode horá o de trabalho,os dispositivos
do /Arf.6a I
da CLf, fìcandoÌsentosdo controledejornadadetrabalho.
ParágrafoÚnico - Não se aplicam,pof seu flagranteconflitocom o dispostono Art. 62, I
(pímeiÍo),da CLT,o dispostonoArf.74,S 3 do mesmodiplomalegat.
1.I- COMPENSAçÃO
DÉ HORAEXTRA- ADEQUAçÃO
JORNADADETRABALHO
permitldo
que
E
os empregadores,
em comumacordocomseusempregados,
escolham
osdiasda
semana(de 2a feira a sábado)em que ocorrêrãoreduçõêsda jornadade trabalhode seus
ernpregados_parê
adequáiaàs 44 (quarenta
e quatrc)horassemanais.
PaÍágrafounico - Faculta-sêàs empresasa adoçãodo sistemade compensação
de horas
extras,peloqualashoraselitrasefetívamente
pelosempregados,
realizadas
limÌtadas
a (02)duas
horasdiárias,duranteo mês,poderãosercompênsadas,
no prazode ate Í20 (centoe vinte)dias
apóso mêsda pÍestação
da hora,comreduções
dejornadas
oufolgascompensatonas.
a) O períodomáximode compensação
nãopodeÍáexcederde 120( centoe vínte)dias;
b) No casode ser excedidoo períodode 120( centoe vinte)dias,as empresaspagarãocomo
extfasas horasexcedentes
trabalhadas,
com "adicional
de horasext|as'de 60% (sessentaoor
cenlo).
'I2 - JORNADAESPECIAL
DE ,I2x 36 HORAS
Faculta-se
a adoçãodo sìstemade trabalhodênominado
"JornadaEspecial",
com 12 (doze)horas
deÍâbalhopor36(tdntâe seis)horasdefolga.
'12.1- Pa.a os que tÍabalhamsob a denominada
,,JomadâEspecial,,,
as 12 (doze)horasde
trabalhoserãoentendidas
comonoÍmais,Íicandoesclarecido
nãoexistirhoraseÍras no casode
sefem ultrapassadas
as 44 (quaÍentae quatro)horassemanais,desdeque o êxcessoseja
compensado
na semanaseguinte,
o queé própÍiodesta"Jornada
Especial,,.
12.2 Ficaassegurado,
no cursodesta"JornadaEspecial,,,
um intervalode 01 (uma)horapara
repousoe reÍeiçã0.
13 . PRORROGAçAO
/ REDUçAODEJORNADA/ TRABALHOFERIADOS
As partesconvencionam
que os estêbêlecimentos
de revendade gás poderãofuncionarnos
feriadose em horáriosespeciais,
adotando,de Íormafacultativa,
umajornadadiferenciada,
em
todosos casos,observando
sempreos requisitos
ìegais.
13.1- Fica autorizado
o tfabalhonos feriadosnacionais,
estaduaise municipais,
observada
a
la^icl..ãô

nôninônrô

í3.2 - Os estabelecimentos
comerciais,como forma dê compensação
dos dias de feriados
trabalhados,
deverãoconcederparacadaempregado
que tÍabalharnestesdias,01 (uma)folga
paracadaferjadotrabalhado,
compênsatória
no pÍazode até60 (sessenta)
dias,a contafdo mês
subsequente
do feriadotrabalhado.Decorrìdoo respectivoprazo de compensaçáo
pa'€ a
concessão
da folga,semque ela tenhasidoconcedida,
o empregado
farájus ao recebimento
de
hoÍasextras,conforme
prevêa CLT(legislação
t|abalhista);
13-3 - Para o trabalhoem feÍiadosdeverãoser observadosos intervalosintÍaiornada
e
previstos
interjoÍnada
na CLT(legislação
tfabalhista);
14- REMUNERAçÃO
DE HORASEXTRAS
A remuneração
do serviçoeÍraordinárioquandonão compensadas
as horas,seráacrescido
do
percentual
(sessentapor cento)sobreo valorda hofa normal,acrescidodos adicionaìs
de 60%0
quandodevidos.
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í5 - PARTIC|PAçÃONOS LUCROSE/OURESULTADOS
As empresaspagarãoaos empregadosadmitidosate 30.10.2017,um abonode paftiçipaçãonos
Iucrosno valorde R$ 312,00(trezentose doze reab)/ ano,em 02 (duas)parcelasde R$ 156,00
(centoe cinquentae seis reais)a seremquitadasnas folhasde pagamentosdos mesesde abrile
julhode 2018,pl'oporcional
aosmesestrabalhados.
ParágrafoÚnico Este abononão tem caráterremuneratóÍio
e nem constitui.basede incidència
qualquer
previdenciário,
de
encargo trabalhìstaou
não se lhe aplicando o princípio da
habitualidade.
í6 - ALIMENTAçÃOE HOSPEDAGEM
As empresasfornecerãoalimentaçãoe hospedagemgratuitaaos empregadosque viajarema
servrçoda empresa.
l6-t - A partirde janeirode 2018,as emprcsasfomeceáo auxiliorefeiçâono valor de R$ 18,00
(dezoìtoreais)/dia parao pessoalque prestaserviçoextemofora do perímetrourbano;
í6-2 - Estasajudas,que têm por finalidadeexclusivapossibilitara prestaçãodo serviço,não têiÌì
caráterremuneratório
e nem constituembase de incidênciade qualquerencargotrabalhistaou
previdenciário,
não se lhe aplicandoo princípioda habitualidade.
í7. ADIANTAMENTO
SALARIAL
Havendosolicitaçãopeloempregado,a empresaconcederáaté o 20o(vigésimo)dia,que antecede
a data do pagamento,um adiantamento
salarialde até 40% (quaÍentapor cento)do saláriobase
do mês.
I8 - COMPROVANTES
DE PAGAMENTO
As empresasfomeceÌãoaos seus empregados,mensalmente,os comprovantesde pagamento
com as espècificações
de saláriose descontosrealizados.
í9 . FÉRIAS
As férias devêrãoser comunicadascom 30 (trjnta)dias de antecedênciae ter o pagamento
correspondente
efetuadoaté 02 (dois)dias antesdo iníciodo gozoi
ParágrafoÚniqo - O iníciodas fériasnão poderácoìncidircom sábado,domingo,Íeriadoou dia
destinadoà compensação
de folga.
20 . UNIFORMES
O iornecimentode uniformesserá gratuito,quandoexigidoo seu uso. Na data da rescisãode
contratoe por ocasiãodo fornecimentosemestralde uniformes,fica o empregadoobrigadoa
devolveros que estâo em sua posse/ uso, independentemente
do estado de conseÍvaçãoque
estese enconÌre.
20-í - As empresasfornecerãosemestralmente,
02 (dois)jogos de uniformese 01 (um) par de
que
botinasaos empregados tenhamde trabalharunÌformizados,
sendoque as equipesde entrega
externareceberão,também,uma vez por ano, 01 (uma) capâ de chuva para cada um de seus
integrantesi
2O-2- E de responsabilidade
do empregadotodo desgastedo uniformeque não seja o natural,
inclusiveocorrênciascomoperdaou extraviodo mesmo;
20-3- O uniformeé de usoexclusivoduranteo períodode trabalhoe cabe ao empregadoo zeloe
a manulençãodo mesmo.
?í

- EMPREGADO
ACTDENTADO
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que sofrêÍacidentede trabalhotêm garantida,pelo prazomínimode 12 (doze)
O empregado
meses,a manutenção
do seucontratode trâbalhona Empfesa,
apóscessação
do auxílio_doença
acidentáÍia,
independentemente
de percepção
de auxíÍio-acidente,
de conformidade
como artiqo
118da Leino8.213,
de24 de Julhode '199í.
22 - DACOMISSÃO
DE PREVENçÃO
- CIPA
DEACIDENTE
DOTRABALHO
queestiverem
As empresas
obÍigadas
a constituir
a Comissão
InteÍnade prevenção
de Acidêntes
- CIPA,de acoÍdocomo dimensionamento
pfevistono euadroI na NormaRegulamentadora
no5,
do l,4inistério
do Trabalhoe Emprego(IMTE),
deverãoobservaros procedìmentos
previstosna
lêgislação.
pROFtSStONAL
23 - CONTR|BUtçÃO
NEGOCTAL
pfofissional,
ConfoÍmê
decisãoemAssembleia
Geral(AGE)do Sindicato
realizada
em 15(quínze)
de dezembrode 2017,a Contribuição
NegociaÍ
será de S% (cjncopof cento)do saÍádobase
mensal,acrescidodo Adicionalde Periculosidade,
limitadoao descontomáximode R$ 70.00
(setentareais)portrabafhador,
descontado
na Íolhade paganentado mêsde Abrile repassado
até o día 10 de naio de 20í8 ao STTRATV
CO-I\4G,
estabelecido
à Rua Cetiode Castfo,780_
Centro- BeloHorizonte,
ressalvada
a oposiçãoindividual
quenãoconcordar
do emprêgado
como
desconto.
ParágrafoÚnico- O dirêitode oposiçãoindividual
deveráser exercidoapósassrnatu.a
desta
C.C.T,
noprazode 90(noventa)
dias.
pROFtSStONAL
24. CONTRTBUTçÃO
ASSTSTENCTAL
MENSAL
Conforme
constada datada AGE,rcalizadaem 1,l12l2|i7, fol aDrovado
o desconto
aos
empregados
a Contfibuiçao
Assistencial
l\4ensê1,
na propofçao
de 1%(umporcento)do salario
basemênsal,
acrescido
do AdicionaldePericulosidade,
a serrecolhido
ateo dia 1O(dez)de cada
mês,subsequente
ao vencido,fessalvada
a oposicao
indivìdual
quenaoconcofdaf
do empregado
como desconto,
no prazode 90 (noventa)
dias.
ParágrafoÚnicoExcepcionalmente
no mesquefor descontada
a Contribuiçao
Negoctat,
naosera
descontada
a Contribuiçao
Assistencial
l\,4ensal
dosempregados.
25- DESCONTO
DEMENSALIDADES
SOCIAIS
As emprcsasse obrigama descontar,mênsalmente,
conformeart.545 da C.L.T.dos seus
empregados
sindicalizados,
quetenhamautorizado
o desconto
em folha,as l\4ensalidades
Socíais,
peloSindicato
do valoratÍibuído
dosÌrabalhadores,
repâssando-as
o mêssubsequente.
26 - CONTR|BU|çAO
NEGOCTAL
PATRONAL
De.acordocom o djspostono artigo513,alínea,,e"da CLT,Art. Bo,incisolV, da Constituição
Federale deliberadana Assembleiacerat ExraoÍdinária- AcE do SINDERGAS
ANI-úG,
(realizada
em 10 qe outubrode 2017,conformeEdiialpublicadono Jornal',Diáriodo Comercio',
os empregadoÍes
(revendedores)
q+l$!9.-q-1349401a,
abrangidospor eía Convenção
Coletiva
de Trabalhorecolherão,
anualmente,
a titulode Contribuição
Negocjalpakonal,aÍe o dra
15de abrilde 2018,o valorcí. tabelaabaixo:

CC'l2017/2018- SinderyosANTMc / SiüomicoMG

-Ì\,\

$

ü.t

Páqina
7 de 9
,,
/'-

4/Á,
í/<_-)

Classeda Revenda

ValoÍa RecolheríR

ClasseIl
Classelll
ClasselV
ClasseV
ClasseVl
d"
Negocialpatronale'definidopor ievends,ou CNpJ/tvlF,
e se dara,
::-l^-^9^"ii"l
,C"*Íibuicao
oe
acoroocoma ctasse
clarevendâ
26-2 - As empresasdevemrecolhera Contribuicao
Negocialpatronal,via BOLETO
_
guiasprópriasfornecidaspela EntÌdadepatronale soli;tadas pelasrevendas-, qe BANCARIO
acoroocom a
kbela acima,sendoa classiflcação
constantena auronzlòlo
posta
eNp de Funcionamento
RevendaGLP, referenteao mês de marco de 2017, documenloeste que será utilizadopara
compíovação
juntoao Sindergas
dosrecolhimentos
ANTMG;
26-3 - A falta do recorhimento
da contribuigãòNegociarÉatronarna data de seu vencimento,
acarretarámultade 27o(doispor cento)sobreo valór principale juros de mora sobreo valor
de
1%(umporcento)ao mês;
28-4- As empresasque foremconstituídas
ou promoverem
alieraçãode classe_ apoamarcocle
2017, deveéo pfocurara guia no SindergasANT [4c para pre;nchimentoe pagamento,
sem
no prazode até45 (quarentae cìnco)dias,contadosda AUTORIZAbAbDAAúp;
:llj.
zo-o -"/9,9:t
r-rcamas empresasobngadasa encaminhar
ao SINDERGAS
ANT-lvlGsituadona Rua
Gd9
y_",t-ol
no 1022, sala 407, Centro,CEp 39700-001- patos de Minas (NIG),até a data de
1.510912018,
cópia do comprovantede recolhimentoda ConÍibuição Negocial paironal
devidamente
pelobancorecebeclori
autenticado
26-6 - Fica asseguradoo direito de oposiçãoà contribuiçâoaqui estabetecida,
encaminhada
atravesde oficioao SindergasANT MG, no prazode 90 (noventa)djas,contadosa partirda datâ
da assinatura
destaCCT.
27 - PARTICIPAçAO
PATRONAL
Fica convencionado
que o Sindicatodas EmpresasRevendedoras
de Gás do Alto paranaíba,
Norte, Noroestee ïriangulo MineiÍo - SINDERGASANT _ MG, participaráde todas
as
negociações
e acordosrealizadosentreas empresasRevendedoras
de Gás e o slNDlcATo Dos
TRABALIIADORËS
NO COMÉRCIODE MINÉRIOSE DERIVADOSDE PEïROLÉOSlTRAlvllCO,
ficandoa cargodestesindicatoa convocação
pa|a a participação
nas negoctaçÕes
e
acordos.
28 - MULÏA
O nãocumprimento
de quaisquer
das cláusulas
dessaC.C.T.,pelasempresas,
implicará
a estas
na multade Rg 33,00(trintae tres .eais)por empregadoe por inÍração,reveÍtidaa mesmaa favor
do sindicato
proÍissionale
da parteprejudicada.
29- DtSPOStçOES
GERATS
Esta ConvençãoColetir./a
de Ìrabalho substituirá,em todos os itens a que a rnesmase refere,
quaisqueroutrosAcordos,práticase condigóesexistentesnas reraçõesentreas
empresas,$eus
empregados
e sindicatos,
desdeque essesecordos,práticase condiçõessejaminferioresaosqije
ora sâoajustacr'os.
9arágraÍoÚnico- os benefícicsestipulados
nestaconvençêccoletivade Trabarhoserãoobieto
Ce compenseção,
na hipótesede existiremou vierema e)(istir,por ato compulsóriodo p;deÍ
CCf2Ol7/20!3 - S! deqas ANTMc / SitÌamicc MG

,rPAa'des
"W 1,@>

público,vantagens
diretasou indiretasequivalentes
e quevisemo atendimento
dosmesmosfins
colìmados
no presente
ajuste,de formaa nãoestabeleceÍ
duplopagamento.
30 . VIGÊNCIA
A presente
Convenção
Coletivade Trabalho
terávigênciade 01o(primeiro)de Outubrode 2017
(trinta)
a 30
de Setembrode 2018.
justoê acordado,
Podanto,
as partesÍirmamo presenteinstÍumento
em 02 (duas)viasde igual
teore Íorma.
(l\,,!G),
Patosde l\,ljnas
30 (trinta)de janeirode 20Í8.
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