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CONVENgAO COLETIVA DE TRABALHO 2021 - 2023g

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 
DO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO, CNPJ 32.945.768/0001-24, neste ato 
representado pot sua Ptesidente, St. Adauto Vieira de Paula.

e

SINDICATO DO COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR DO ESTADO DE 
MATO GROSSO, CNPJ 08.401.015/0001-73, neste ato representado pelo sen Presidente, Sr. 
SEBASTIAO DOS REIS GONgALVES;

celebram a presente CONVENQAC) COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as conduces de 
trabalho previstas nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - VIGENCIA E DATA-BASE
1.1. As partes fixam a vigencia da presente Conven9ao Coletiva de Trabalho no periodo de 1° de 
mar90 de 2021 a 29 de fevereiro de 2023 e a data-base da categoria em 1° de mar90.

CLAUSULA SEGUNDA - ABRANGENCIA
2.2. A presente Conven9ao Coletiva de Trabalho abrangera a(s) categoria(s) de EMPRESAS DO 
COMERCIO ATACADISTA E A TODOS OS EMPREGADOS INTEGRANTES DA 
CATEGORIA ECONOMICA REPRESENTADA PELO SINDICATO PROFISSIONAL, com 
abrangencia territorial em Alta Floresta/MT, Claudia/MT, Colider/MT, Guaranta do Norte/MT, 
Itauba/MT, Lucas do Rio Verde/MT, Marcelandia/MT, Matupa/MT, Peixoto de Azevedo/MT, 
Santa Carmem/MT, Sinop/MT, Sorriso/MT, Terra Nova do Norte/MT e Vera/MT.

CLAUSULA TERCEIRA - DO SALARIO NORMATIVO E REAJUSTE SALARIAL
3.1. O SALARIO NORMATIVO (PISO) dos trabalhadores abrangidos por esta Conven9ao e de 
R$ 1.130,00 (um mil, cento e trinta reais) a partir de 01.03.2021.

3.1.1. Os salaries dos empregados que recebem valores acima do PISO NORMATIVO da categoria, 
receberao 6,21% (seis, virgula vinte e um porcento) a titulo de reajuste salami.

3.1.2. Acaso as empresas nao tenham dado aumento salarial aos seus empregados de forma 
espontanea, os valores calculados de forma retroativa referentes ao reajuste agora acordado poderao 
ser pagos divididos em ate 04 (quatro) parcelas mensais iguais e consecutivas.

3.1.3. Os aumentos salariais dados pelas empresas aos seus 
conven9ao serao considerados como adiantamento de dissidio,

empregados antes de firmada a presente 
ou seja, nao precisarao as empresas 

aumentar novamente o salario de seus empregados salvo se o aumento dado de forma espontanea for 
inferior ao estabelecido nessa Conve^ao, hipotese em que a empresa devera dar aumento ate alcazar 
o percentual aqui acordado.

3.1.4. Aos empregados que foram contratados apos 01/03/2020, receberao reajuste e ganho rea 
proporcional, conforme tabela abaixo, ao tempo de sua admissao, ressalvando que, considera-se mei 
complete aquele em que river 15 dias ou mais de sua admissao conforme tabela abaixo:

!

PERCENTUAL DE 
REAJUSTE %MESES

12 6,21%
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5,29%11
5,17%10
4,65%09
4,13%08

3,61%07

3,10%06
2,58%05

2,06%04

1,54%03

1,03%02
15 dias ou mais 0,52%

3.2. Os empregados que forem contratados para trabalharem em regime parcial de horas deverao 
receber proporcionalmente ao numero de horas trabalhadas.

3.3. Para incentivar a contrata<pao do PRIMEIRO EMPREGO, (considerado aquele que procura seu 
primeiro emprego e que, portanto, nao tem experiencia nenhuma), o empregado contratado nessa 
condi9ao e com idade acima de 16 anos, recebera, mensalmente, o valor correspondente ao salario 
mmirno nacional no decorrer dos 06 (seis) primeiros meses de trabalho na empresa. Apos esse 
periodo, passara a set obedecido o PISO NORMATIVO do grupo que o empregado se 
enquadrar, na proporcionalidade de horas trabalhadas.

3.4. O empregado contratado a titulo de experiencia por periodo igual ou inferior a 90 (noventa) dias 
tera como remunera^ao inicial o equivalente a 01 (UM) SALARIO-MINIMO NACIONAL.

3.5. Nao havera desigualdade salami entire homens e mulheres que prestem serv^os ao mesmo 
empregador exercendo identica funcpao, com mesma produtividade e mesmo tempo de service, 
conforme art. 461 da CLT.

CLAUSULA QUARTA - BANCO DE HORAS
4.1. A empresa que desejar firmar Banco de Horas por periodo de ate 6 (seis) meses, podera fa2e-lo 
por meio de contrato individual. Contudo, se o Banco de Horas for por periodo superior a 6 (seis) 
meses, ficara permitida a cria9ao do mesmo em conformidade com o artigo 59, §2° e §3° da CLT, 
mediante celebra9ao de acordo coletivo e demais conduces a seguir:

A - A empresa fara a comunica9ao previa a entidade laboral, enviando a Rela9ao Nominal dos 
empregados envolvidos e toda a documenta9ao necessaria para Implanta9ao do Banco de Horas;

B - Apos receber a comunica9ao, o Sindicato Obreiro tera o prazo maximo de 15 (quinze) dias para a 
implanta9ao do Banco de Horas;

C - Prazo para entrega do documento e de 15 dias, ficando sujeito ao arquivo caso a empresa nifcjj 
compare9a para busca-lo; '

D - As jomadas nao poderao exceder a DUAS HORAS/DIA;

E - A compensa9ao dar-se-a no prazo maximo de 1 (um) ano, na propo^ao de lh:00m (uma bora) 
por lh:10m (uma bora e dez minutos);
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F - Findo o prazo de 1 (um) ano para a compensacao sem que esta ocorra e havendo saldo positive 
de horas em favor do empregado, estas serao pagas como extraordinarias;

G - A empresa devera fomecer mensalmente aos empregados o controle dos creditos de horas a serem 
compensadas;

H - Apos cada periodo, os documentos ficarao a disposi$ao das entidades para conferencia e ou 
fiscaliza9ao do cumprimento das normas estabelecidas;

I - Fica proibido o Banco de Horas para os menores de 18 anos, mulheres gestantes ate 05 (cinco) 
meses apos o parto;

J - O saldo negative nao podera ser descontado do empregado em caso de Aviso Previo e rescisao de 
contrato de trabalho.

PARAGRAFO UNICO: As despesas decorrentes da celcbracpao de qualquer modalidade de acordo 
coletivo ficarao a cargo do empregador.

CLAUSULA QUINTA - DO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS
5.1. As horas extras serao acrescidas do adicional de 50% (cinquenta por cento) para o trabalho 
realizado de segunda a sabado, e aos domingos e feriados do adicional de 100% (cento por cento).

5.2. Para pagamento das verbas trabalhistas, o calculo da media de horas extras, levara em conta os 
ultimos 12 (doze) meses, devendo-se efetuar a soma dos valores pagos, mes a mes, dividindo-se pelo 
total de meses em que foram efetuadas as horas extraordinarias.

5.3. Para os empregados com menos de 12 (doze) meses de servicp, a apura^o da media das horas 
extras, levara em conta apenas os meses em que foram efetuadas.

CLAUSULA SEXTA - FORMAS DE PAGAMENTOS DA RESCISAO
6.1. O pagamento das parcelas constante do instrumento de rescisao contratual devera ser efetuado 
nas seguintes formas:

a) No ato da homologacao da rescisao de contrato de trabalho, em dinheiro, cheque visado, 
conforme acordem as partes, salvo se o empregado for analfabeto, quando o pagamento 
somente podera ser feito em dinheiro (artigo 477, § 4° da CLT);

b) Mediante deposito ou transferencia bancaria em conta corrente ou poupan^a, devidamente 
comprovado, em nome do empregado;

CLAUSULA SETIMA - PRAZO DE PAGAMENTO DO SALARIO
7.1. Os salarios deverao ser pagos ate o quinto dia util do mes subsequente ao vencido, sob pena de 
multa de 3% (tres por cento) do salario mensal, por mes de atraso, em favor do empregado 
prejudicado.

CLAUSULA OITAVA - AVISO PREVIO/DISPENSA DE TRABALHO NO PERIODO (tj\ 
8.1. O empregado que, em cumprimento do aviso previo dado pelo empregador, provar a obten^kn 
de novo emprego, tera direito a se desligar da empresa de imediato, percebendo os dias ja trabalhados^ 
no curso do aviso previo, sem prejuizo das parcelas rescisorias.

CLAUSULA NONA - COMISSIONISTAS
9.1. Aos empregados comissionistas se fomecera mensalmente o valor de suas vendas, a base de 
calculo para o pagamento das comissoes, e o repouso semanal remunerado.



9.2. Assegura-se a garantaa salarial minima, conforme clausula terceira, aos empregados remunerados 
mediante comissao, ou que percebam salario composto por parcela fixa e comissoes. Essa garantia 
minima sera devida caso o empregado nao alcance, no mes, uma remunera9ao igual aquele valor, nao 
podendo ser somada ou acumulada, sob qualquer forma, ao salario realizado ou comissao produzida. 
No valor de garantia minima ora fixada considera-se incluida a remunerac^ao do repouso semanal.

9.3. Para o calculo do 13° salario, adotar-se-a a media das comissoes pagas no ano a contar de Janeiro; 
no caso das ferias indenizadas, integrais ou proporcionais, indeniza^o, e aviso previo indenizado, 
adotar-se-a a media das doze comissoes nos doze meses anteriores ao mes da rescisao; e no caso de 
ferias integrais, sera considerada a media das comissoes nos doze meses anteriores ao periodo de gozo; 
para o pagamento dos dias de afastamento para tratamento de saiide, a cargo do empregador e dos 
salaries correspondentes ao periodo de licen9a matemidade, a remunera9ao a ser observadas 
correspondera a media das comissoes dos ultimos 12 (doze) meses, observados os criterios e limites 
previstos a lei.

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DE CHEQUES E CARTOES
10.1. As empresas deverao estabelecer normas para recebimento de cheques e cartoes de 
credito/debit© por seus empregados e deverao comunica-los por escrito, recebendo o ciente de cada 
um deles.

10.2. Obedecendo as normas estabelecidas pela empresa, nao sera permitido o desconto de cheques 
ou cartoes de credito/debito recebidos pelos empregados que forem devolvidos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - TRABALHO EM FERIADOS
11.1. Na forma da Lei 11.603, de 05 de dezembro de 2007, para as empresas abrangidas por este 
instrumento normativo fica permitido o trabalho de seus empregados nos feriados nacionais, estaduais 
e municipais.

11.2. O empregado que laborar no dia de feriado, alem da remuneraqao normal do dia, fara jus a folga 
compensatoria a ser gozada nos proximos 30 dias, a contar do feriado laborado, conforme escala 
elaborada e divulgada ate 7 dias corridos apos o feriado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DIARIAS
12.1. Fica acordado que quando forem pagas diarias (reembolso de despesas de viagem - refe^oes e 
pemoites), estas sao de natureza indenizatoria, desde que sujeitas a efetiva presta9ao de contas, nos 
termos do artigo 457, § 2° da CLT, devendo a Empresa fazer o adiantamento necessario.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO VALE TRANSPORTE
13.1. As empresas que nao fomecerem Vale-RefekAo aos seus empregados ou refek^ao no local de 
trabalho, deverao fomecer Vale-Transporte suficiente para eles se deslocarem ate suas residencias ou 
local de refek^ao, bem como para retomo, independente do fomecimento aos deslocamentos no 
percurso residencia-trabalho e vice-versa no periodo de inicio e final do expediente, conforme decisao 
do TRT 23a Regiao.

13.2. As empresas deverao fomecer integralmente ate o ultimo dia util da primeira e segunda quinzena 
do mes a quantidade de vale-transporte, que os empregados irao usar na quinzena subsequente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO PAGAMENTO E HOMOLOGAQAO D 
RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
14.1. O pagamento e a homologa9ao das parcelas constante do instrumento de rescisao contratual 
recibo de quita9ao deverao ser efetuados ate dez dias contados a partir do termino do contrato

ou
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14.2. Se o prazo previsto cair em feriado, sabado ou domingo, sera prorrogado para o primeiro dia 
util seguinte;

14.3. As empresas que optarem pela homologa^o da rescisao de contrato de trabalho no sindicato, 
deverao apresentar os documentos exigidos pela legisla5ao vigente e efetuar o pagamento de taxa no 
valor de R$50,00 cobrada pelo sindicato pela prcsta^ao de servicjo na homologate.

14.4. E vedada a homologate da rescisao de contrato antes do termino dele.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA CONTRATAQAO DE ESTAGIARIOS
15.1. A empresa que contratar estagiarios, no termo da lei 11.788/2008, fica obrigada a respeitar o 
limite previsto no Art. 17, paragrafo 1° da referida Lei, na mesma funto.

15.2. Os estagiarios nao poderao exercer atividades diferentes dos cursos que efetivamente estao 
estudando, como exemplo: curso de administrate) — funto telefonista (recepcionista e outros).

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA AUSENCIA JUSTIFICADA/VESTIBULAR
16.1. O empregado que se submeter a exame vestibular para ingresso em Universidade, devidamente 
comprovado, tera abonada a falta nos dias de exames.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS CONDIQOES DE TRABALHO
17.1. Os empregadores manterao conduces de trabalho adequadas para seus empregados, ficando a 
disposito dos mesmos: agua potavel, ventilate e ambiente adequadamente higienizado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO REGISTRO DA JORNADA DE TRABALHO 
18.1. Os empregadores ficam autorizados, na forma da Portaria n°. 1.510 e n°. 373 do Ministerio do 
Trabalho e Emprego, a adotarem sistema altemativo de controle de jomada de trabalho.

18.2. Nas unidades da empregadora onde houver ate vinte funcionarios, fica autorizada a ado^ao do 
sistema mecanico e/ou manual do registro de ponto dos seus funcionarios.

CLAUSULA DECIMA NONA - ESCALA TRABALHO 12 X 36 HORAS
19.1. Fica autorizado pelo Sindicato obreiro mediante acordo coletivo de trabalho, adotar a escala de 
trabalho sob o regime especial de 12 x 36 horas, exclusivamente aos: vigias, guardas-notumos e 
empregados do ramo de comercio atacadista de graos, desde que compensando automaticamente 
eventuais feriados e domingos laborados.

CLAUSULA VIGESIMA - JORNADA DE TRABALHO DE MOTORISTAS 
20.1. A durato do trabalho normal para motorista, motorista/entregador e ajudante de entrega sera 
de 8 horas diarias ou 44 semanais, admitindo-se a sua prorrogato por ate 4 (quatro) horas extras 
diarias, de acordo com o art. 235-C da Lei 13.103/2015.

20.2. A -jomada de trabalho do motorista empregado nao tera horario fixo de infeio, de final ou de 
intervalos (art. 235-C, § 13° da Lei 13.103/2015).

CIAUSUIA VIGESIMA PRIMEIRA - JORNADA DE TRABALHO DOS PROMOTORES 
DE VENDA
21.1. Os ajudantes de entrega e promotores de venda que ativam extemamente ficam sujeitos 
disposto no artigo 62, inciso I, e artigo 74 da CLT, obrigando-se o empregador em proceder a anotai 
da CTPS e Ficha de Registro, da seguinte anotato:

"Nao sujeito a horario fixo de trabalho conforme preceitua o artigo 62 da CLT item I, possuindo autonomia quanto a 
consecufao de suajomada de trabalho, que deve ter porpardmetro ajomada de trabalho fixada em lei."

ao.
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21.2. F.m face do ora acordado, o Empregador nao se responsabiliza pelo cumprimento do intervalo 
intrajomada, interjomada e boras extraordinarias resultantes da vontade, conveniencia e criterios 
adotados pelos empregados que exercem as fun$6es de ajudantes de entrega e promotores de venda.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA EPOCA E CONCESSAO DAS FERIAS
22.1. O imcio das ferias individuals ou coletivas nao podera coincidir com o descanso semanal 
remunerado ou feriado, devendo coincidir preferencialmente com o primeiro dia util da semana.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - ENTREGA DE MERCADORIAS
23.1. Serao descontadas dos salaries dos motoristas e/ou ajudantes de entrega, as mercadorias 
danificadas por dolo e/ou culpa do empregado, bem como assim as entregas indevidas e/ou erradas, 
sendo que o desconto ocorrera desde que as normas da empresa nao tenham sido cumpridas, das 
quais os funcionarios deverao ter inequivoco conhecimento.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - QUEBRA DE VEICULO E MULT AS DE TRANSITO
24.1. Ao motorista e confiado a responsabilidade e zelo pelo caminhao e havera desconto salami em 
caso de quebra do veiculo, ocorrida por negligencia, imprudencia, impericia, quando comprovado a 
culpa e/ou dolo por parte do empregado, conforme preceitua o artigo 462 e 482 da CLT.

24.2. Havera desconto salarial tambem, em caso de multas de transito, originadas por infra9oes ao 
Codigo Nacional de Transito, infra9oes estas apuradas em equipamentos eletronicos e/ou por agentes 
policiais.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - AUSENCIAS/JUSTIFICAgAO
25.1. Para justifica9ao de ausencia do empregado ao servi9o por motivo de doen9a, serao aceitos como 
validos, os atestados medicos e odontologicos fomecidos pelos profissionais da Previdencia Social, da 
entidade sindical dos empregados, das empresas ou organiza9oes por elas contratadas, ou, na ausencia 
destes, por medicos particulates, que serao entregues em ate 72 (setenta e duas) boras da sua emissao 
ou da alta medica.

25.2. Na impossibilidade de o empregado entregar pessoalmente o atestado, as empresas receberao 
mediante protocolo de qualquer pessoa com idade igual ou superior a 18 anos, desde que, obedecido 
o prazo .estabelecido.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA AUSENCIA JUSTIFICADA/MATERNIDADE 
26.1. Fica estabelecido o abono de 01 (uma) falta por ano da mae ou do pai, no caso de necessidade 
de consulta medica ou acompanhamento de intema9ao hospitalar de filho com ate 12 anos de idade, 
ou invalido com qualquer idade, mediante comprova9ao por atestado medico.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - REPRESENTATIVIDADE DA EMPRESA
27.1. Cabe as fm^oes de motorista entregador, entregar a mercadoria nas instala96es dos pontos de 
venda (clientes), entregar as notas fiscais, receber numerario, zelar pelo veiculo e atendimento ao 
cliente.

27.2. A imagem da empresa estende-se ao ambiente extemo a empresa, quando da representatividade 
do motorista, ajudante de entrega e promotor de venda junto aos 
comunidades), atraves dos caminhoes, correta utiliza9ao dos uniformes e posturas adequada 
profissional, o que os sujeita, conforme preceitua a CLT, artigo 482, alinea b, a penalidades po 
incontinencia de conduta ou mau procedimento.

pontos de vendas (clientes e

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS
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5 28.1. Para cada acordo coletivo celebrado pelo sindicato laboral com a empresa interessada sera 
cobrado da empresa o valor de R$ 10,00 (dez reals) por empregado.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - DA CONTRIBUigAO NEGOCIAL

Considerando que a assembleia Geral da categoria, independente e autonomamente deliberou sobre 
os itens de pauta e reinvindica^oes delegando poderes para a assinatura desta Conven^ao Coletiva de 
Trabalho - CCT;

Considerando que a Assembleia Geral da categoria declarou que em havendo manuten^ao das 
conquistas e obten^o de reajustes e/ou aumento salarial seria estipulada contribuupao negocial em 
favor da entidade, como cond^ao compensatoria;

Considerando o que dispoe o art. 8, III, da Consrituic^ao Federal, o artigo 513, “e” da CLT, que 
obrigam o sindicato a promover assistencia e defesa dos direitos e interesses coletivos e individuals de 
toda a categoria e nao somente de associados;

Considerando o parecer favoravel do MPT atraves de Nota Tecnica n. 02, de 26 de outubro de 2018;

Considerando que identica previsao ja constou da Convent^ao Coletiva de Trabalho celebrada entire o 
SINCAD e o SECC;

Fica estipulado o pagamento da CONTRIBUK^AO NEGOCIAL LABORAL a todos os integrantes 
da categoria, associados ou nao ao Sindicato Laboral, na forma prevista nos itens desta clausula:

29.1. As empresas efetuarao o desconto da contribuicpao negocial laboral no valor equivalente a 01 
(um) dia de trabalho do trabalhador, a incidir sobre os salaries do mes de outubro de 2022 e 2023 e 
repassarao ao Sindicato Laboral ate o dia 30.11.2022 e 30.11.2023, respectivamente.

29.2. O valor decorrente da contribuitpao acima estipulada sera recolhido mediante guia propria a ser 
gerada no site www.sintracom.com.br ou sera paga diretamente na sede do sindicato mediante recibo.

29.3. Subordina-se o desconto da presente contribu^ao aos empregados que nao fizerem oposiqrao ao 
desconto e apresentarem seu protocolo ao empregador ate 30.09.2021.

29.4. Em caso de condenatpao judicial da empresa, transitada em julgado, determinado a devokupao da 
contribui^o acima referida ao trabalhador, o Sindicato Laboral se compromete a devolver o valor a 
empesa no prazo de 10 dias apos a solicita^rao. Nao havendo devoluc^ao nesse prazo, sera aplicada 
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor ora requerido.

Sinop/MT, 12 de Julho de 2021.

I
SEBASTIAOJDOS REIS GONSALVES 

'' Presidente
SINDICATO DO COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR DO ESTADO DE

MATO GROSSO - SINCAD - MT.

ADAUTO V] AULA
presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 
DO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO.
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http://www.sintracom.com.br

