
CONVENCÃO COLETIVA DE TRABALHO

CONVENçÃO COLETIVA DE TRABALHO que entre si celebram, com Dase
no disposto no artigo 611 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), por seus respectivos representantes legais, devidamente autorizados
pelas respectivas assembleias gerais extraordinárias, de um taoo
SINDICATO DAS EMPRESAS REVENDEDORAS DE GÁS DO ALTO
PARANAíBA, NORTE, NOROESTE E TR|ÂNGULO M|NE|RO, a seguir
denominado SINDERGÁS ANï - MG inscrito no CNPJ/MF nr.
09.346.607/0001-00, entidade sindical, com sede e foro jurídico em patos de
Minas (MG) representando as empresas revendedoras de gás, e oo ourro
IAdO O SINDICATO DOS TRABALTIADORES NO COMÉRCIO DE
MINÉRIOS E DERIVADOS DE PETROLÉO NO ESTADO DE MINAS
GERAIS - a seguir denominado SITRAMICO, inscrito no CNpJ/MF nr.
17.430.851/000'1-77, entidade sindical, com sede e foro jurídico em Belo
Horizonte (MG), mediante as segujntes cláusulas e condìcões:

20'17 I 2018
':11., 'v'€* golu**''

Oí. DATA BASE
Fica estabelecida a data base da categoria para o dia O1o (primeiro) de outubro oe caoa ano.

O2- ABRANGËNCIA
A prêsente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá as categorias rêpresentadas pelos
sindicatos signatários deste instrumento, aplicando-se as Íelações de trabalho existêntes ou que
venham a existiÍ da categoria profissional - relacionada na Cláusula 03 (três) desta Convenção _,
que raDoram nas empresas revendedoras de gás representadas pelo Sindergás ANT MG,
independente da sÌndicallzação, nas seguintes cidadêôt Arapuá, A.axá, Brasilândia de Minas,
Campos Altos, Carmo do Paranaíba, CoÍomandel, Dom Bosco, Estreta do Sul, Guarda-Mor,
Guimarânia, lbiá, Indianópolis, Lagamar, Lagoâ FoÍmosa, Lagoa GÍande, Mâtutina, Monte
Carmelo, Nova Ponte, Patos de Minas, patÍocínio, peÍdizes, ponto Chique, presidente
Olêgário, Rio Paíanaíba, Romaria, Sacramento, Santa Juliana, Santa Rosa da Seíra, São
Gonçalo do Abaêté, São cotardo, São Joao da Lagoa, Sefra do Salitre, Tiros, Varjão dê
Mirìas e Vazantê.

03 - PISOS DA CATEGORIA
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Fica estabelecido que a partir de 0ío (primeiro) de outubrc de 2017, os pisos sarariais serão osseguintes:

a) AUXt LtAR AD M I N tSTRAT|VO- R$ 1.005,00
b) REC IONISTA E ATENDENTE R$ í.005,00
C} CONFERENTE R$ í.005,00
d) PoRTE|RO, COBRADOR, CON uo, FAXINEtRO
E) ASSISTE NTE C OM E RC IAL JE N D-È DOR
f) AUXILIAR DE MANUTENç R$ 1.005,00
g) AJ UDANTE ÊXTERNõÌvid;Jã R$ í.005,00
h) ENTREGADoR (vioe sí t.3 ,3.te 35-' 

--
R$ í.061,00

i) sAL O DE INGRESSO R$ 1.005,00
J} DEMAIS EMPREGADOS R$ í.005,00

3.1 - Considera-se Eniregador, aquele empregado que, predominantemente, reatEa entrega e/ou
transporte de GLP (Gás Liquefeito de petróleo) ou vasilhemes de GLp, na ponana e/ou em
equjpamentos da empresa - de propulsão humana -, excluido aqueles com habilitacao p/ veiculo
automotor e eletrÌco, dentro do perímetro urbano:
3-2 - Fica esiipulada uma remuneração mínima mensal para 09 Ajudantes Exrernos composta de
salário no valor de R$ 1 .0O5,OO (hum mil e cinco reais), ma,s Adicíonal de peículos/dade e mais a
Á/uda de CusÍo de R$ 9O,OO (noventa reais);
3.3 - Fica estipulada uma remuneração mínima mensal para Entregador composta de salá.io novalor de Rg 't.06'1,00 (hum mil e sessenta e um reais), mais /d,;crb,iai'aà-Éiriçutosiaaae;
3.4 - A conCiçâo prevista no item anterior (3..1), coniempla toOos oi eniregãOores das empresas
revendedoras de gás - sejam estas empresas especializadas no comercio oe gas ou empresas
com atividade social combinada, como por exemplo, nos segmentos gás e água, gás e bebidas ougas e supermercado -, que tem como pressuposto trabalho direto, permanente e habitual com
inflamáveis (cf clausula 0S);
3.5 - Entende-se como Salário de Ingresso o destinado a Entregador que esÌtver em periodo de
experiêncja de até 90 (noventa) dias, sendo vedado o referido ccntrato de experiéncia no caso de
readmissão do empregado para a mesma função de Entregadcr;
3.6 - Poderão ser compensados os aumentos espontâneos e/cu entecipações salariais porventura
concedidos no periodo de 12 (doze) meses anteriores à vigência desta CCTI
3'7 - As diferenças salariais, relativas a aplicação desta ccr, oiiuncias dos meses de outubrc/17.
novembro/17, incl. ' í30 salário, dezembro/19, janeiro/1g e ferias gozadas no período suora
m-^ncionado, poderão ser pagas, sem qLraigquer acréscimos legais, em Z (Ouas) parcetas, nas
folhas de pagamento referente aos meses de fevereiro e março clò 2üg.

04 . REAJUSTE SALARIAL
Os empregados não inseridos na classjÍicaçâo prevista na cláLi3.Jle 03 (trés) de,,a,,a,,j,,, no ciia 1o(Drimeiro) de outubro de 2017, letao reajuste salarial de 3,7 % (ties virgula sete por cento), a ser
aplicado sobre os salarios viggntes em setenbro Ce 2017.
4.í- Podeiao ser compensados os aumentos espontaneos e/cu antecipaçoes salariais porventura
concedidos no periodo de l2 (doze) meses enteriores a vigencja desta CCï;
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4.2 - As diferenças sarariais, rerativas a apricação desta ccr, oriundas dos meses de outubro/l7,
novembro/17, dezembro/17, incl. l3o salário, ferías gozadas no período supra mencionado ejaneiro/18, poderão ser pagas, sem quaisquer acréscimos legais, em 2 (duas) parcetas, nas folhas
de pagamento referente aos meses de feye reiro e maryo de 2017.

05 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
As empresas pagarão o Adícional de peiculosídade a todos os empregados que venham a
Íabalhar diretamente com inflamáveis, bem como os de escritório lotados n;quadro de pessoal de
terminal e de depósito em que haja estocagem e engarraÍamento de inflamáveis, de iorma
permanente e habituar ou intermitente, sendo considerada conìo área de risco toda a área do
depósito (NR'16 MTE / Portaria nr 3.2014t78\.

06 - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Fica vedada a celebração do contrato de experiência nos Çesos de readmissão de empregado
para a mesma função anteriormente exercida, ressalvada a hipótese de havef mars de 01 íum)
ano entre a data da saída e a readmissão.

07 - CESTA BÁSICA
A empresa concederá a paíir de 10 (primeiro) de outubro de 20'17, o benefícìo mensar denomanado
de CESrÁ BASICA ALIMENTAçãO a todos os seus enipregados ativos e assrouos. que
cumprem /brnada de I (oíto) horas díárias ou a jomada espeiial 12x36 horas, exceto os oue
estejam em período de experiência, correspondente a:
l- 01 (uma) carga de Gás Liquefeito de petróteo (clp)de .13 (treze) quilogramas,
ll - cheque Alimentação no valor de R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) ou uma cesta básica na
forma física composta dos seguintes itens:
a) 15 Kg de arroz TPlj
b) 05 Kg de açúcar cristati
c) 03 latas ('ll) de óleo de soja;
d) 03 kg de feijão carioca;
e) 0'1 kg de fubá;
f) 01 kg de farinha de mandioca;
g) 02 kg de farinha de tdgo;
h) 03 pacotes (50090 espaguete;
i) 03 pacotes (3759r) de biscoito;
j) 01 kg de sal;
k) 02 latas (3409r) de extrato de tomate
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l) 01 kg de café;
m) 01 lata (3009r) de ervilha;
n) 01 pote (5009r) tempero atho e sal
o) 03 frascos detergente liquido (5O0mt)
p) 02 pacotes palha de aço
q) 04 barras de sabão

7,1 - Estee benefícios, que têm por Íinalidade exclusiva a melhcria da alimentação do empregado e
de seus Íamiliares, não tem caráter remuneratório e nem constit,Ji base de incidência de ouaroueí
ençargo trabalhista ou previdenciário, não lhes aplicendo o prii.ì.í.io da habitualidade:
7,2 - O benefício concedido por esta cláusula, se não utjljzâdos no mês, nâo acumula para os
meses seguintes;
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7.3 - Faz jus ao benefício da carga de gás o êmpregado que, além dos requisitos dos parágrafos
antêriores desta cláusula, o mesmo não resida em áfea abastecida por gás canalizado, o qual
deverá retirar sua carga de gás, tão somente, no decorrer do mês autorizado e no estabelecimento
opêracional de sua empregadora;
7.4 - A emp.esa descontara Rg 3,00 (tres reais) do empregado, pelo Íornecimento da cêsta basica
mensal, qUando do pagamento dos salafios mensajs:
7,5 - Somentê receberá este benefício o êmpregado ativo na emprêsa, assíduo ao trabalho, que
não tíver faltas injustificadas e cuja jornada de trabalho seja de OB (ojto) horas diáfias ou jornada
especial 12x36 horas; não sendo devido os benefícios aos empregados beneficiárlos cujo contrato
de trabalho esteja suspenso ou interrompido;
7.6 - O empregado terá direito aos bênefícios prêvistos nessa cláusula, somente após o transcurso
do prazo do contrato de exoeriência:
7.7 - A partir de 0111012017, o Cheque Alimentacao passa pafa R$ 2í8,00 (duzentos e dêzoito
reais), sendo as djferencas pagas tambem em duas pêrcelas, nas folhas de pagamento referente
aos mêses de fevercìro e narco de 20í8; considerando ainda que os itens dâ cesta basica (in
natu|a) serao mantidos, nao havera, portanto, diferencas a serem acertadas.

08 - CONVÊNIO FARMÁCIA
As empresas estabelêcerão, na possibilidade, sistema de convênjos com farmácjas para aquisição
de medicamentos, mediante prescrição médica, com o correspondente desconto em folha de
pagamento - excêto quando houver impedimento legal para a realizaçâo do convênio_, no limite de
ate 30% (trinta por cento) do satáÍio base do empÍegado.
8.1 - O valor dos medicamentos adquiridos pêlos trabalhadores será descontado em íolha, desde
que previamente autorizado por escrito, devendo a Íespectiva importância ser discriminada no
r a ^ i h^ . l a  n rd rmân t ^

8.2 - Caso o empfegado adquira medicamentos acima do estípulado na cláusuja OB, sem
auiorização do empfegador, ícaÍá sujeìto a seÍ excluído do benefício automatjcamente, podendo
ser descontado integÍalmente o fefe do valor pelo emprêgador.

09 _ SEGURO OE VIDA
As empresas contratarão, em favor de seus empregados, exceto os que estejam em periodo de
experiência, saguro de vida em grupo, sem ônus parc eles, com çobertura mínima correspondente
a R$ 9.700,00 (nove níl e setecentos rcais) por morte natural ou acidente pessoal.
9.1- Em caso de morte do segurado titular, seÍá obedecido o seguinte criterio de indenizaçaol
1o - ao cônjuge ou companheiro reconhecido legalmente;
20 - aos filhos, inexistindo o cônjuge ou companheiro;
30 - aos pais inêxistindo o cônjuge ou companheiro e íllhos;
40 - aos hefdeiros legais, inexistindo o conjuge ou companheiro, fllhos e ou pais.
9.2- E licito ao segurado titular, a qualquer tempo, instituir beneficlario ou beneficianos oo seguro,
por indicaçao expressa à Seguradofa por carta de proprio punho, datada e assinaoa pero mesmo.
Prevalecera sobre todos os têrmos da clausula especÍfica, desde que a designaçao nao recaia
sobfe pessoa que foÍ legalmente inibida dê receber a doaçao do seguÍo;
9.3- Os cônjuges e companheiros que façam parte do Grupo Segurável como Segurados
Principais, nao poderão participar do seguro na Clausula de Inclusao do Cônjuge. Em caso de
sinistfo se constatado o acumulo de risco, a indenizaçao se fara pelo maior valor segurado
(gafantia basica), sendo restituido o valor de pÍemio pago à maior.

íO - JORNADA DE TRABALHO EXTERNA
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Aplicam-sê aos trabalhadorês abrangidos por esta convenção coletiva desde que exerçam
atividade externa incompatível com a fixação de horá o de trabalho, os dispositivos do /Arf. 6a I
da CLf, fìcando Ìsentos do controle de jornada de trabalho.
Parágrafo Único - Não se aplicam, pof seu flagrante conflito com o disposto no Art. 62, I
(pímeiÍo), da CLT, o disposto no Arf. 74, S 3 do mesmo diploma legat.

1.I - COMPENSAçÃO DÉ HORA EXTRA - ADEQUAçÃO JORNADA DE TRABALHO
E permitldo que os empregadores, em comum acordo com seus empregados, escolham os dias da
semana (de 2a feira a sábado) em que ocorrêrão reduçõês da jornada de trabalho de seus
ernpregados_parê adequáia às 44 (quarenta e quatrc) horas semanais.
PaÍágrafo unico - Faculta-sê às empresas a adoção do sistema de compensação de horas
extras, pelo qualas horas elitras efetívamente realizadas pelos empregados, limÌtadas a (02) duas
horas diárias, durante o mês, poderão ser compênsadas, no prazo de ate Í20 (cento e vinte) dias
após o mês da pÍestação da hora, com reduções dejornadas ou folgas compensatonas.
a) O período máximo de compensação não podeÍá exceder de 120 ( cento e vínte) dias;
b) No caso de ser excedido o período de 120 ( cento e vinte) dias, as empresas pagarão como
extfas as horas excedentes trabalhadas, com "adicional de horas ext|as'de 60% (sessenta oor
cenlo).

'I2 - JORNADA ESPECIAL DE ,I2 x 36 HORAS
Faculta-se a adoção do sìstema de trabalho dênominado "Jornada Especial", com 12 (doze) horas
de Íâbalho por 36 (tdntâ e seis) horas de folga.
'12.1 - Pa.a os que tÍabalham sob a denominada ,,Jomadâ Especial,,, as 12 (doze) horas de
trabalho serão entendidas como noÍmais, Íicando esclarecido não existir horas eÍras no caso de
sefem ultrapassadas as 44 (quaÍenta e quatro) horas semanais, desde que o êxcesso seja
compensado na semana seguinte, o que é própÍio desta "Jornada Especial,,.
12.2 - Fica assegurado, no curso desta "Jornada Especial,,, um intervalo de 01 (uma) hora para
repouso e reÍeiçã0.

13 . PRORROGAçAO / REDUçAO DE JORNADA / TRABALHO FERIADOS
As partes convencionam que os estêbêlecimentos de revenda de gás poderão funcionar nos
feriados e em horários especiais, adotando, de Íorma facultativa, uma jornada diferenciada, em
todos os casos, observando sempre os requisitos ìegais.
13.1 - Fica autorizado o tfabalho nos feriados nacionais, estaduais e municipais, observada a
la^icl..ãô nôninônrô

í3.2 - Os estabelecimentos comerciais, como forma dê compensação dos dias de feriados
trabalhados, deverão conceder para cada empregado que tÍabalhar nestes dias, 01 (uma) folga
compênsatória para cada ferjado trabalhado, no pÍazo de até 60 (sessenta) dias, a contaf do mês
subsequente do feriado trabalhado. Decorrìdo o respectivo prazo de compensaçáo pa'€ a
concessão da folga, sem que ela tenha sido concedida, o empregado fará jus ao recebimento de
hoÍas extras, conforme prevê a CLT (legislação t|abalhista);
13-3 - Para o trabalho em feÍiados deverão ser observados os intervalos intÍaiornada e
interjoÍnada previstos na CLT (legislação tfabalhista);

14 - REMUNERAçÃO DE HORAS EXTRAS
A remuneração do serviço eÍraordinário quando não compensadas as horas, será acrescido do
percentual de 60%0 (sessenta por cento) sobre o valor da hofa normal, acrescido dos adicionaìs
quando devidos.
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í5 - PARTIC|PAçÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS - pLR
As empresas pagarão aos empregados admitidos ate 30.10.2017, um abono de paftiçipação nos
Iucros no valor de R$ 312,00 (trezentos e doze reab) / ano, em 02 (duas) parcelas de R$ 156,00
(cento e cinquenta e seis reais) a serem quitadas nas folhas de pagamentos dos meses de abril e
julho de 2018, pl'oporcional aos meses trabalhados.
Parágrafo Único - Este abono não tem caráter remuneratóÍio e nem constitui.base de incidència
de qualquer encargo trabalhìsta ou previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da
habitualidade.

í6 - ALIMENTAçÃO E HOSPEDAGEM
As empresas fornecerão alimentação e hospedagem gratuita aos empregados que viajarem a
servrço da empresa.
l6-t - A partir de janeiro de 2018, as emprcsas fomeceáo auxilio refeiçâo no valor de R$ 18,00
(dezoìto reais) /dia para o pessoal que presta serviço extemo fora do perímetro urbano;
í6-2 - Estas ajudas, que têm por finalidade exclusiva possibilitar a prestação do serviço, não têiÌì
caráter remuneratório e nem constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.

í7. ADIANTAMENTO SALARIAL
Havendo solicitação pelo empregado, a empresa concederá até o 20o (vigésimo) dia, que antecede
a data do pagamento, um adiantamento salarial de até 40% (quaÍenta por cento) do salário base
do mês.

I8 - COMPROVANTES DE PAGAMENTO
As empresas fomeceÌão aos seus empregados, mensalmente, os comprovantes de pagamento
com as espècificações de salários e descontos realizados.

í9 . FÉRIAS
As férias devêrão ser comunicadas com 30 (trjnta) dias de antecedência e ter o pagamento
correspondente efetuado até 02 (dois) dias antes do início do gozoi
Parágrafo Úniqo - O início das férias não poderá coìncidir com sábado, domingo, Íeriado ou dia
destinado à compensação de folga.

20 . UNIFORMES
O iornecimento de uniformes será gratuito, quando exigido o seu uso. Na data da rescisão de
contrato e por ocasião do fornecimento semestral de uniformes, fica o empregado obrigado a
devolver os que estâo em sua posse / uso, independentemente do estado de conseÍvação que
este se enconÌre.
20-í - As empresas fornecerão semestralmente, 02 (dois) jogos de uniformes e 01 (um) par de
botinas aos empregados que tenham de trabalhar unÌformizados, sendo que as equipes de entrega
externa receberão, também, uma vez por ano, 01 (uma) capâ de chuva para cada um de seus
integrantesi
2O-2 - E de responsabilidade do empregado todo desgaste do uniforme que não seja o natural,
inclusive ocorrências como perda ou extravio do mesmo;
20-3 - O uniforme é de uso exclusivo durante o período de trabalho e cabe ao empregado o zelo e
a manulenção do mesmo.

?í - EMPREGADO ACTDENTADO
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O empregado que sofrêÍ acidente de trabalho têm garantida, pelo prazo mínimo de 12 (doze)
meses, a manutenção do seu contrato de trâbalho na Empfesa, após cessação do auxílio_doença
acidentáÍia, independentemente de percepção de auxíÍio-acidente, de conformidade com o artiqo
118 da Lei no 8.213, de 24 de Julho de '199í.

22 - DA COMISSÃO DE PREVENçÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO - CIPA
As empresas que estiverem obÍigadas a constituir a Comissão InteÍna de prevenção de Acidêntes
- CIPA, de acoÍdo com o dimensionamento pfevisto no euadro I na Norma Regulamentadora no 5,
do l,4inistério do Trabalho e Emprego (IMTE), deverão observar os procedìmentos previstos na
lêgislação.

23 - CONTR|BUtçÃO NEGOCTAL pROFtSStONAL
ConfoÍmê decisão em Assembleia Geral (AGE) do Sindicato pfofissional, realizada em 15 (quínze)
de dezembro de 2017, a Contribuição NegociaÍ será de S% (cjnco pof cento) do saÍádo base
mensal, acrescido do Adicional de Periculosidade, limitado ao desconto máximo de R$ 70.00
(setenta reais) por trabafhador, descontado na Íolha de paganenta do mês de Abril e repassado
até o día 10 de naio de 20í8 ao STTRATV CO-I\4G, estabelecido à Rua Cetio de Castfo, 780 _
Centro - Belo Horizonte, ressalvada a oposição individual do emprêgado que não concordar com o
desconto.
Parágrafo Único - O dirêito de oposição individual deverá ser exercido após assrnatu.a desta
C.C.T, no prazo de 90 (noventa) dias.

24. CONTRTBUTçÃO ASSTSTENCTAL pROFtSStONAL MENSAL
Conforme consta da data da AGE, rcalizada em 1,l12l2|i7, fol aDrovado o desconto aos
empregados a Contfibuiçao Assistencial l\4ensê1, na propofçao de 1% (um por cento) do salario
base mênsal, acrescido do Adicionalde Periculosidade, a ser recolhido ate o dia 1O (dez) de cada
mês, subsequente ao vencido, fessalvada a oposicao indivìdual do empregado que nao concofdaf
com o desconto, no prazo de 90 (noventa) dias.
Parágrafo Único Excepcionalmente no mes que for descontada a Contribuiçao Negoctat, nao sera
descontada a Contribuiçao Assistencial l\,4ensal dos empregados.

25 - DESCONTO DE MENSALIDADES SOCIAIS
As emprcsas se obrigam a descontar, mênsalmente, conforme art.545 da C.L.T. dos seus
empregados sindicalizados, que tenham autorizado o desconto em folha, as l\4ensalidades Socíais,
do valor atÍibuído pelo Sindicato dos Ìrabalhadores, repâssando-as o mês subsequente.

26 - CONTR|BU|çAO NEGOCTAL PATRONAL
De.acordo com o djsposto no artigo 513, alínea,,e" da CLT, Art. Bo, inciso lV, da Constituição
Federal e deliberada na Assembleia cerat ExraoÍdinária - AcE do SINDERGAS ANI-úG,
(realizada em 10 qe outubro de 2017, conforme Ediial publicado no Jornal ',Diário do Comercio',
q+l$!9.-q-1349401a, os empregadoÍes (revendedores) abrangidos por eía Convenção
Coletiva de Trabalho recolherão, anualmente, a titulo de Contribuição Negocjal pakonal, aÍe o dra
15 de abrilde 2018, o valor cí. tabela abaixo:

-Ì\,\
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Classe da Revenda ValoÍ a Recolher íR

Classe Il
Classe l l l
Classe lV
Classe V
Classe Vl

::-l^-^9^"ii"l 
d" 

,C"*Íibuicao Negocial patronal e'definido por ievends, ou CNpJ/tvlF, e se dara,oe acoroo com a ctasse cla revendâ
26-2 - As empresas devem recolher a Contribuicao Negocial patronal, via BOLETO BANCARIO _
guias próprias fornecidas pela EntÌdade patronal e soli;tadas pelas revendas -, qe acoroo com akbela acima, sendo a classiflcação constante na auronzlòlo eNp de Funcionamento posta
Revenda GLP, referente ao mês de marco de 2017, documenlo este que será utilizado paracompíovação dos recolhimentos junto ao Sindergas ANT MG;
26-3 - A falta do recorhimento da contribuigãò Negociar Éatronar na data de seu vencimento,
acarretará multa de 27o (dois por cento) sobre o valór principal e juros de mora sobre o valor de1% (um por cento) ao mês;
28-4 - As empresas que forem constituídas ou promoverem alieração de classe _ apoa marco cle2017, deveéo pfocurar a guia no Sindergas ANT [4c para pre;nchimento e pagamento, sem
:llj. "/9,9:t 

no prazo de até 45 (quarenta e cìnco) dias, contados da AUTORIZAbAb DA Aúp;zo-o - r-rcam as empresas obngadas a encaminhar ao SINDERGAS ANT-lvlG situado na Rua
y_",t-ol Gd9 no 1022, sala 407, Centro, CEp 39700-001 - patos de Minas (NIG), até a data de1.510912018, cópia do comprovante de recolhimento da ConÍibuição Negocial paironal
devidamente autenticado pelo banco recebeclori
26-6 - Fica assegurado o direito de oposição à contribuiçâo aqui estabetecida, encaminhada
atraves de oficio ao Sindergas ANT MG, no prazo de 90 (noventa) djas, contados a partir da datâ
da assinatura desta CCT.

27 - PARTICIPAçAO PATRONAL
Fica convencionado que o Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás do Alto paranaíba,
Norte, Noroeste e ïriangulo MineiÍo - SINDERGAS ANT _ MG, participará de todas as
negociações e acordos realizados entre as empresas Revendedoras de Gás e o slNDlcATo Dos
TRABALIIADORËS NO COMÉRCIO DE MINÉRIOS E DERIVADOS DE PEïROLÉO -
SlTRAlvllCO, ficando a cargo deste sindicato a convocação pa|a a participação nas negoctaçÕes e
acordos.

28 - MULÏA
O não cumprimento de quaisquer das cláusulas dessa C.C.T., pelas empresas, implicará a estas
na multa de Rg 33,00 (trinta e tres .eais) por empregado e por inÍração, reveÍtida a mesma a favor
do sindicato proÍissionale da parte prejudicada.

29 - DtSPOStçOES GERATS
Esta Convenção Coletir./a de Ìrabalho substituirá, em todos os itens a que a rnesma se refere,
quaisquer outros Acordos, práticas e condigóes existentes nas rerações entre as empresas, $eus
empregados e sindicatos, desde que esses ecordos, práticas e condições sejam inferiores aos qije
ora sâo ajustacr'os.
9arágraÍo Único - os benefícics estipulados nesta convençêc coletiva de Trabarho serão obieto
Ce compenseção, na hipótese de existirem ou vierem a e)(istir, por ato compulsório do p;deÍ
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público, vantagens diretas ou indiretas equivalentes e que visem o atendimento dos mesmos fins
colìmados no presente ajuste, de forma a não estabeleceÍ duplo pagamento.

30 . VIGÊNCIA
A presente Convenção Coletiva de Trabalho terá vigência de 01o (primeiro) de Outubro de 2017
a 30 (trinta) de Setembro de 2018.

Podanto, justo ê acordado, as partes Íirmam o presente instÍumento em 02 (duas) vias de igual
teor e Íorma.

Patos de l\,ljnas (l\,,!G), 30 (trinta) de janeiro de 20Í8.

RI MARQUES
CNPF/Iu 934.238.616-49

NO

Prêsidente
Sindicato das Emprcsas Revendedoras de Gás

do Alto Parcnaíba, Nofte, Noroeste e Ttiângulo Mineiro - SINDERGAS ANT - Mc

CNPF/l\,4F nr. 869.929.326-49
Vice-Presidente

Sindicato das Empresas Reyerdedoras de Gás

C N PJ/M F n r. 09. 346. 607/000 1 -00

do Alto Paranaíba, Nofte, Noroeste e Tiângulo Mineiro - SINDER9AS ANT- MG.

arà
G'4

09.14à.ào7iooo1'00

LEONARDO LI,IIZ DE FRÉITAS
CNPF/l\,4F nr. 402.71 0.806-04

Presidentê
Sìndicato dos Trcbalhadorcs no Comércio de Minéios

e Deivados de Petóleo no Estado de Minas Gercis - SITRAMTCO -MG
CNPJ/MF nr. 1 7. 430. 851 /0001 -77.
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