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TERMOS ADITIVO(S) VINCULADO(S)  
Processo n°: 46230010415201221e Registro n°: RJ001997/2012 
  

SIND DOS TRAB EM ASSEIO INSTAL MANUT DE ELEV DE CASA DE DIVER EMPRESA DE COMPRA 
VENDA LOCACAO ADMIN IMOVEIS BARBEA INST BELEZA CABELEIR SENHORA LIMPEZ, CNPJ n. 
39.244.561/0001-71, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ROMERIO PEDRO DUARTE; 
  
E  
 
SIND DOS SAL DE BARB DE CABEL INST DE BEL E SIM NITEROI, CNPJ n. 30.137.392/0001-04, neste 
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ANDREA MARQUES VALENCA; 
  
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 1º de janeiro de 
2012 a 31 de dezembro de 2013 e a data-base da categoria em 1º de janeiro.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) dos trabalhadores em Institutos 
de Beleza e Cabeleireiros de Senhoras, com abrangência territorial em Niterói/RJ.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL  

 

 

A Partir de 1º de janeiro de 2012 será garantido aos empregados nos salões de Barbeiros, Cabeleireiros, 

Institutos de Beleza, e Similares de Niterói, o piso salarial estipulado pela Lei estadual que trata do 

assunto e esteja em pleno vigor.  

Parágrafo Primeiro: Aos Cabeleireiros, Barbeiros, Maquiladores, Manicures, Depiladoras e 

Massagistas fica assegurado o percebimento do piso salarial normativo igual ao valor do piso salarial do 

Estado.  



Parágrafo Segundo: Aos profissionais especializados fica assegurado o percebimento do piso salarial 
normativo ou o percentual de 20% (vinte por cento) de comissão sobre sua produção individual, não 
podendo, contudo, auferir rendimento mensal inferior ao piso salarial normativo. 

 
Reajustes/Correções Salariais  

 
 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTES DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA BELEZA  
 
 

Fica concedido reajuste salarial a partir de 1º de janeiro de 2012, até abril de 2012 será de 10% (dez por 
cento), nos salários dos empregados da área de gerência, recepção e administração, de abrangência do 
Sindicato dos Salões de Barbeiros, Cabeleireiros, Institutos de Beleza e Similares de Niterói sobre os 
salários de janeiro de 2011.  

Parágrafo Primeiro: A partir de 01 de abril de 2012, os salários dos demais empregados deverão ter 
um acréscimo que importe na elevação final do salário em  15%  (quinze por cento), do concedido em 
2011, sendo este aplicável aos profissionais da área administrativa, recepção e gerência.  

Parágrafo Segundo: Poderão ser compensados todos os aumentos espontâneos havidos entre 01 de 
Janeiro de 2011 e 31 de Dezembro de 2011.  

Parágrafo Terceiro: Os empregados admitidos após 1º de Janeiro de 2012 receberão o reajuste previsto 
no caput desta cláusula, proporcionalmente aos meses trabalhados.  

Parágrafo Quarto: As empresas que, por questões financeiras ou orçamentárias, estejam 
impossibilitadas de efetivar o reajuste salarial previsto nesta Cláusula, poderão efetuar o pagamento das 
diferenças em até dois pagamentos após a assinatura do presente acordo. 

 
Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para cálculo  

 
 
CLÁUSULA QUINTA - COMPROVANTES DE PAGAMENTOS  
 
 

Os empregadores se obrigam a fornecer comprovante mensal dos pagamentos efetuados aos seus 
empregados, discriminando as verbas pagas, seus quantitativos e descontos efetuados, bem como os 
valores atinentes Previdência Social e ao recolhimento de FGTS na conta vinculada do trabalhador. 

 
 
CLÁUSULA SEXTA - DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS  
 
 

As empresas fornecerão obrigatoriamente aos seus empregados à declaração de rendimentos previstas 
na Instrução Normativa RFB nº 890, de 25 de novembro de 2008. 

 



 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  

 
Auxílio Alimentação  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DESCONTO DO VALOR DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO I. R. DA EMPRESA  
 

 
As empresas que pretenderem utilizar do vale-refeição de natureza indenizatória, deverão cumprir com 
o disposto na Lei 6.321/76, contratando esta verba através do Programa de Alimentação do Trabalhador 
–  PAT, e assim podendo computar parte das despesas de alimentação como operacional, deduzindo 
percentual do valor diretamente no imposto devido pela empresa. 
 

Auxílio Transporte  
 

 
CLÁUSULA OITAVA - VALE TRANSPORTE  
 
 

Os empregadores concederão aos empregados, se solicitado pelos mesmos, o “ Vale Transporte” , 
instituído pela lei 7418/85 com alteração da lei 7619/87, na forma do regulamentado pelo decreto nº 
9524/87. 
 

Outros Auxílios  
 

 
CLÁUSULA NONA - AUXÍLIO ODONTOLÓGICO, MÉDICO E FUNERAL  
 
 

Em conformidade com as recém editadas Normas Regulamentadoras da Agencia Nacional de Saúde 
(ANS), as Empresas representadas pelo SINDSALÕES, poderão custear para seus empregados, a 
contratação dos serviços odontológicos e médicos, em condições mais vantajosas, através da presente 
convenção que firmou um plano coletivo por adesão para cada modalidade, juntamente com o 
SINTACLUNS –  RJ, tal como no caso de auxílio funeral. 

Parágrafo Único: Os convenentes se comprometem a registrar um aditivo referente a estes três 
benefícios até o final de junho do corrente ano, especificando quais empresas e valores serão 
ofertados às empresas e seus empregados.  
 

 
Contrato de Trabalho –  Admissão, Demissão, Modalidades  

 
Normas para Admissão/Contratação  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO  
 
 

Poderão ser firmados contratos por prazo determinado, nos termos da lei n. 9.601/98 e do decreto 
2.490, de 04.02.98, desde que a contratação represente algum acréscimo no número de empregados 
da empresa.  



Parágrafo Primeiro –  O limite do número de empregados que poderão ser contratados por prazo 
determinado é o previsto no artigo 3°, da lei 9.601/98, não podendo ser superior ao número de 
empregados contratados por prazo indeterminado, dentre os percentuais previstos na lei.  

Parágrafo Segundo –  A rescisão do contrato por prazo determinado, seja de iniciativa patronal, seja 
de iniciativa do empregado, antes da data prevista para o seu término, sem justificativa aceita pela 
outra parte, implicará o pagamento, a titulo de indenização, de multa no valor correspondente a 20% 
(vinte por cento) do valor que o empregado receberia se cumprisse seu contrato até o final 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ADMISSÃO E EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO DE HABILITAÇÃO  
 
 

As empresas no ato da admissão estão obrigadas a requisitar ao empregado especializado, o certificado 
de conclusão do curso profissionalizante, garantindo assim a qualidade do serviço oferecido.  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ANOTAÇÃO NA CTPS  
 
 

É obrigatório o lançamento na CTPS, em aditamento às demais anotações, do percentual previamente 
estabelecido para as comissões dos profissionais.  

Parágrafo único: As anotações referentes à contribuição sindical deverão constar o nome do 
SINTACLUNS, não sendo permitido anotar “ sindicato de classe” . 

 
Desligamento/Demissão  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS HOMOLOGAÇÕES  
 
 

As homologações de rescisõescontratuais,  cujo  tempo  de serviço do empregado ultrapasse 1 (um) 
ano, serão submetidas obrigatoriamente à assistência do Sindicato Laboral (SINTACLUNS)  nos termos 
do art. 477, da CLT, sem ônus para o empregado e empregador. 
 

  
 

Aviso Prévio  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - AVISO PRÉVIO POR IDADE  
 
 

Fica estabelecido que os empregados do sexo feminino com idade igual ou superior a cinqüenta e cinco 
anos e do sexo masculino com idade igual ou superior a sessenta anos, terão direito a mais um mês de 
aviso prévio de 30 (trinta dias), desde que o empregado, tenha cinco ou mais anos de trabalho na mesma 
empresa. 

 



Outras normas referentes a admissão, demissão e modalidades de contratação  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CÓPIA DO CONTRATO DE TRABALHO  
 
 

As empresas ficam obrigadas ao fornecimento de cópia do CONTRATO DE TRABALHO, mediante 
contra-recibo, sob pena de nulidade das cláusulas adversas aos interesses dos empregados, além da 
assinatura da CTPS. 

 
 

Relações de Trabalho –  Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades  
 

Estabilidade Mãe  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - LICENÇA MATERNIDADE E ESTABILIDADE PROVISÓRIA  
 
 

A empregada gestante tem direito à licença maternidade de 120 (cento e vinte) dias e estabilidade até o 
5º mês após o parto, sem prejuízo do emprego e do salário (art. 392 CLT), salvo por motivo de falta 
grave ou pedido de demissão ou indenização correspondente, abrangendo salário, férias, décimo 
terceiro salário e depósitos fundiários, sendo de responsabilidade da empresa o conhecimento do estado 
gravídico da empregada, nos moldes dos incisos I e II do Art. 168 da CLT. 
 

Estabilidade Aposentadoria  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - GARANTIA DE EMPREGO PARA APOSENTADORIA  
 
 

Fica assegurado ao empregado, durante os doze meses que antecederem a data em que o empregado 
adquire o direito à aposentadoria voluntária, desde que trabalhe na empresa há pelo menos cinco 
anos, o direito a garantia das contribuições previdenciárias correspondentes ao aludido período. 
Adquirido o direito, extingue-se a garantia. 

 
Outras normas de pessoal  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS  
 
 

As empresas ficam obrigadas ao fornecimento do pertinente recibo contra a entrega de qualquer 
documento por parte do empregado. 

 
 

Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Duração e Horário  
 



 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - JORNADA SEMANAL  
 
 

Fica mantido que a jornada semanal de trabalho é de até 44 (quarenta e quatro) horas semanais, sendo 
que a jornada diária é de 8 (oito) horas conforme determina a lei.  

Parágrafo Primeiro: O funcionamento dos estabelecimentos aos feriados (Federal, Estadual e 
Municipal), fica condicionado à celebração de acordo de compensação e prorrogação da aludida jornada 
de trabalho, com o sindicato laboral, com o recolhimento por estabelecimento da quantia de R$5,00 
(cinco reais) por empregado.  

Parágrafo Segundo: O trabalho aos domingos obedecerá ao estabelecido no parágrafo único do artigo 
6º da lei 10.101 de 19 de Dezembro de 2000, com redação alterada pela Lei 11.603 de 19 de dezembro 
de 2007 e alterações posteriores. 

 
Jornadas Especiais (mulheres, menores, estudantes)  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - EMPREGADOS ESTUDANTES  
 
 

O empregado estudante terá direito à Licença Não Remunerada nos dias de prova escolares de 
estabelecimentos de ensino ou profissionalizantes, oficiais ou reconhecidos, quando conflitantes com a 
jornada de trabalho, desde que o empregador seja avisado com 72 (setenta e duas) horas de 
antecedência e mediante comprovação. (Precedente Normativo nº 70 do TST). 

 
Outras disposições sobre jornada  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - INTERVALO PARA REFEIÇÕES  
 
 

O intervalo para refeições será variável em face da necessidade imperiosa dos serviços e as 
peculiaridades da atividade profissional, respeitando o intervalo mínimo previsto no artigo 71 da CLT. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - BANCO DE HORAS  
 
 

Fica instituído pelos Sindicatos Convenentes, o “ BANCO DE HORAS” , nos termos dos parágrafos 2º 
e 3º do artigo 59 da CLT, respeitado o disposto no Artigo 413 da CLT, devendo a empresa apresentar o 
Termo de Adesão dos funcionários, no Sindicato Laboral, tendo o Termo de Adesão validade de 01 (um) 
ano. 
 

 
Férias e Licenças  

 
Licença Remunerada  

 



 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - NASCIMENTO DE FILHO / FALECIMENTO DE CÔNJEGE  
 
 

O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo dos salários e respectivo repouso 
semanal remunerado, pelo prazo de 5 (cinco) dias pôr ocasião de nascimento de filho, e de até 2 (dois) 
dias consecutivos, em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, ou descendente até o 2º grau. 

 
 

Saúde e Segurança do Trabalhador  
 

Uniforme  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - FORNECIMENTO DE UNIFORME  
 
 

O empregador fornecerá gratuitamente aos empregados os uniformes de uso obrigatório, em número de 
dois por ano, bem como fornecerá os equipamentos de proteção individuais (IPI) exigidos para a 
prestação dos serviços, sendo certo que os empregados terão que zelar pelos uniformes, mantendo-os 
em bom estado, para que não prejudique a marca do empregador, o qual poderá fornecer outro uniforme, 
que correrá por conta do empregado, caso o empregador já tenha fornecido o número de dois uniformes 
por ano, na forma do disposto em legislação própria. 

 
Exames Médicos  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - EXAMES MÉDICOS E PCMSO  
 
 

As Empresas representadas pelo Sindicato Patronal obrigam-se ao fiel cumprimento do Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional instituído pela Norma Regulamentadora NR-7, aprovada pela 
Portaria SSST nº. 24/94 e alterada pela Portaria SSST nº 08/96, inclusive arcando com todos os custos 
operacionais para a realização de exames médicos, além do cumprimento da NR-09 da Portaria SSST 
nº 25/94, que prevê o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.  

Parágrafo Primeiro - As Empresas representadas pelo Sindicato Patronal estão enquadrados no grau 
de risco 2, e que possuam até 25 (vinte e cinco) empregados, ficam desobrigadas de indicar Médico do 
Trabalho para coordenar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO.  

Parágrafo Segundo: As empresas com mais de 25 (vinte e cinco) empregados e até 50 (cinqüenta) 
empregados, enquadradas no grau de risco 2, segundo o Quadro 1 da NR 4, poderão estar desobrigadas 
de indicar médico coordenador em decorrência de negociação coletiva.  

Parágrafo Terceiro: As Empresas representadas pelo Sindicato Patronal ficam obrigadas a realizar 
exames médicos demissionais até a data da homologação da rescisão contratual, sendo que poderão 
ser dispensadas da referida obrigação se o último exame médico ocupacional tiver sido realizado no 
prazo de até 270 (duzentos e setenta) dias para os enquadrados no grau de risco 1 ou 2 e de até 180 
(cento e oitenta) dias para os de grau de risco 3 e 4.  



Parágrafo Quarto: No caso de as Empresas ficarem desobrigadas do exame demissional, conforme o 
disposto no parágrafo anterior, deverá ser apresentado o último exame médico periódico quando da 
homologação da rescisão do contrato de trabalho. 

 
 

Relações Sindicais  
 

Contribuições Sindicais  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - CONFEDERATIVA LABORAL  
 
 

As empresas abrangidas por esta Convenção descontarão a Contribuição Confederativa Laboral de que 
trata o artigo 8º, inciso IV da CRFB/88, em duas parcelas de R$19,00 (dezenove reais) cada, nos dois 
meses após a assinatura da presente, em conformidade com a sumula 666 do STF.  

Parágrafo único: As empresas deverão efetuar o depósito da Contribuição Social Colaborativa Laboral 
no Banco Itaú S.A., agência 9322, conta corrente nº 09241-3, no prazo de 5 (cinco) dias após o desconto 
em folha, e enviar ao Sindicato Laboral, cópia do recibo bancário acompanhado da folha de pagamento 
no prazo máximo de 10 (dez) dias, ou efetuar o pagamento na sede da Entidade Laboral em cheque 
nominal. O atraso no repasse incorrerá em multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da Contribuição 
Assistencial Colaborativa Laboral, acrescidos de atualização monetária. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - ASSISTENCIAL LABORAL  
 
 

As empresas descontarão a contribuição assistencial laboral, de todos os trabalhadores, filiados ou não, 
a importância de R$4,00 (quatro reais) mensais. Tudo conforme decidido em assembléia, e de acordo 
com a Orientação n° 3 do CONALIS-MPT.  
Parágrafo primeiro: Aos empregados não associados o Sindicato Laboral fica facultado o direito de 
opor-se ao referido desconto, a ser manifestado em requerimento manuscrito, com identificação e 
assinatura do opoente, pessoalmente, na sede do sindicato laboral, em até 10 (dez) dias, a contar do 
protocolo do presente instrumento coletivo na Delegacia Regional do Trabalho, sem efeito retroativo. 
  
 Parágrafo segundo: As empresas deverão efetuar o depósito da Contribuição Social Assistencial 
Laboral no Banco Itaú S.A., agência 9322, conta corrente nº 09241-3, no prazo de 5 (cinco) dias após o 
desconto em folha, e enviar ao Sindicato Laboral, cópia do recibo bancário acompanhado da folha de 
pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, ou efetuar o pagamento na sede da Entidade Laboral em 
cheque nominal. O atraso no repasse incorrerá em multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da 
Contribuição Assistencial Colaborativa Laboral, acrescidos de atualização monetária. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL  
 
 

A contribuição assistencial é fixada e determinada por ocasião da celebração da Convenção Coletiva de 
Trabalho, entre o Sindicato dos Empregados e o Sindicato dos Empregadores, pactuado à época da data 
–  base da categoria, possibilitando a manutenção dos serviços prestados à categoria econômica e até 
ampliá-los. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a contribuição prevista em convenção coletiva, fruto 
do disposto no artigo 513 , alínea “ e” da CLT, é devida por todos os integrantes da categoria, não se 
confundindo com aquela versada na primeira parte do inciso IV do artigo 8º da Carta da República. (RE 



n°. 189.960 3 ementário nº. 2038 3, julg. 07.11.00, D.J. de 10.08.01). Em virtude do Sindicato dos Salões 
de Barbeiros, Cabeleireiros, Institutos de Beleza e Similares de Niterói prestar assistência à totalidade 
dos salões de beleza ficam todas as empresas da categoria inclusive as empresas integrantes do atual 
sistema denominado Simples Nacional obrigadas a recolher, em parcela única, a título de contribuição 
assistencial, o valor correspondente a R$ 84,00 ( oitenta e quatro reais).  
Parágrafo Primeiro: A importância fixada no caput desta Cláusula será recolhida em duas parcelas de 
R$ 42,00 (quarenta e dois reais), que vencerão respectivamente, no mês de maio e agosto de 2012.  
  
Parágrafo Segundo: O recolhimento fora do prazo fixado no “ caput”  desta cláusula, sujeitará ao 
empregador a multa de 2% (dois por cento) nos 30 (trinta) primeiros dias. Ocorrendo atraso superior a 
30 (trinta) dias, além da multa, serão devidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor 
principal.  
  
Parágrafo Terceiro: Às Entidades Sindicais cabe, em caso de falta de pagamento da contribuição 
assistencial sindical, promover a respectiva cobrança judicial, mediante ação executiva, valendo como 
título de dívida à certidão expedida pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho. (art. 606. CLT).  
  
Parágrafo Quarto: As empresas deverão recolher compulsoriamente ao Sindicato patronal, através de 
deposito Bancário, em favor do Sindicato dos Salões de Barbeiros, Cabeleireiros, Instituto de Beleza e 
Similares de Niterói, Agência 0174, Conta Corrente 10049-0, Operação 003:, Caixa Econômica Federal, 
remetendo cópia do competente comprovante a entidade patronal, ou diretamente na secretaria do 
próprio Sindicato.  
 

Outras disposições sobre representação e organização  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - UNICIDADE SINDICAL  
 
 

As empresas e os empregados abrangidos pelo presente instrumento, cujos Sindicatos assinam, 
observando o princípio constitucional da unicidade sindical reconhecem reciprocamente os respectivos 
sindicatos, uns aos outros, como únicos e legítimos representantes das respectivas categorias, para 
entendimentos, assinaturas de acordos ou outros instrumentos legais que envolvam a categoria sob 
pena de nulidade. 
 

 
Disposições Gerais  

 
Descumprimento do Instrumento Coletivo  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - MULTA  
 
 

Fica estipulada multa equivalente a 01 (um) salário de ingresso da categoria por infração a qualquer 
cláusula da presente Convenção Coletiva de Trabalho, à parte que der causa, seja a empresa, 
empregado e/ou autônomo, revertendo-se em favor dos Convenentes.  

Parágrafo único –  A multa só será devida após a notificação pelo Sindicato (Laboral e/ou Patronal), 
à empresa, empregado ou profissional autônomo que der causa ao descumprimento, desde que não 
regularize a infração no prazo máximo de 10 dias úteis a contar do recebimento da notificação, para 
regularizar eventual situação irregular. 
 

Outras Disposições  
 



 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DIA DO PROFFISSIONAL DA BELEZA  
 
 

O “ DIA DO PROFISSIONAL DE BELEZA“  será prestigiado no dia 03 de novembro conforme lei 
estadual nº 5072/2007 e será mantida como feriado a mesma data de paralisação dos Comerciários. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - COMPETÊNCIA  
 
 

Será competente a Justiça do Trabalho para dirimir quaisquer divergências surgidas na aplicação da 
presente Convenção Coletiva de Trabalho. (Lei 9.984/95), inclusive para processar e julgar ações 
relativas à cobrança de contribuições previstas nesta Convenção Coletiva –  CC nº. 29.932/RJ –  DJ de 
13/03/2001, pág. 292 (STJ) e Emenda Constitucional nº. 45, de 08/12/2004 –  DOU 1 de 31/12/2004. 
 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO  
 
 

As divergências oriundas da presente Convenção Coletiva de Trabalho serão dirimidas na forma 
estabelecida no Art. 114, da Constituição da República Federativa do Brasil. 
 

  
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - CARTÃO BENEFÍCIO  
 
 

As empresas representadas pelo Sindicato Patronal recolherão mensalmente ao Sindicato Laboral, a 
partir de 1° de maio de 2012, a importância de R$ 5,00 (cinco reais) por trabalhador, que deverão ser 
utilizados para cobrir os custos fixos de implementação e manutenção do cartão de benefício do 
Sindicato para seus trabalhadores. 
 
Parágrafo primeiro –  O presente convênio, firmado com a empresa Vale Shop, proporcionará a todos 
os empregados, associados ou não, mas que não estejam licenciados pelo INSS, o direito de adquirir 
produtos em redes conveniadas (mercados, farmácias, postos de combustíveis etc.), com o valor, 
apenas do efetivamente consumido, consignado em folha de pagamento do obreiro. 
 
Parágrafo segundo –  somente será descontado do trabalhador, o valor que o mesmo efetivamente 
utilizar na rede credenciada. 
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