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ADENDO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2017/2019  

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE AQUIDAUANA MS, CNPJ n. 

15.388.622/0001-06, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). DOUGLAS RODRIGUES 

SILGUEIRO; 

 E  

FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL, CNPJ n. 15.461.676/0001-50, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). 

EDISON FERREIRA DE ARAUJO; 

Celebram a presente ADENDO À 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 

2017 à 31de outubro de 2019 e a data-base da categoria em 01º de novembro.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  

A presente TERMO ADITIVO À Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) dos 

empregados no Comercio Varejista e Atacadista, com abrangência territorial em Bodoquena/MS, 

Bonito/MS, Guia Lopes Da Laguna/MS, Jardim/MS, Miranda/MS e Nioaque/MS, com adição nas 

clausulas a seguir enumeradas.  

ADENDO À CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL 

O PISO SALARIAL (Salário Normativo) desta categoria profissional a partir de 01/11/2018, não será 

inferior a R$ 1.103,00 ( um mil e cento e três reais). 

 

Reajustes/Correções Salariais  

 

ADENDO À CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL  
Os salários dos empregados no comércio nos municípios de Bodoquena, Bonito, Guia Lopes da Laguna, 

Jardim, Miranda e Nioaque terão correção salarial em 01/11/2018 data base da categoria, à título de 

aumento da data base, aplicando-se 4,8% (quatro virgula oito por cento), sobre os salários vigentes em 

31/10/2018, acima do piso salarial. 

 

Contribuições Sindicais  

 

ADENDO À CLÁUSULA DÉCIMA - NONA  -  CONTRIBUIÇÃO LABORAL  

1. CONTRIBUIÇÃO LABORAL  

A contribuição confederativa dos  integrantes da categoria abrangidos e beneficiados pela presente 

convenção coletiva de trabalho  (art. 8º da Constituição Federal item III e IV e art.462 e 513, Letra "e" da 

CLT) será descontada pelos empregadores, em favor do Sindicato dos Empregados no Comércio de 

Aquidauana, no percentual de 3,5% (três e meio  por cento) em Novembro/2018, 3,5% ( três e meio 

por cento) em Fevereiro/2019, e 3,5% (três e meio por cento) em Agosto/2019,  percentuais estes que 

serão aplicados sobre o total do salário remuneração do trabalhador, limitado à R$ 75,00 (setenta e cinco 

reais) por empregado.  

Parágrafo 1º. O recolhimento da Contribuição Confederativa que trata a presente cláusula,  deverá ser 

efetuado pelas empresas até o dia 10 do mês subsequente ao desconto, na Caixa Econômica Federal 

agência 0615 operação 003 C/C nº 00000030-0, de Aquidauana, em guias fornecidas pelo Sindicato 

Laboral nos sites  www.fetracom-ms.com.br  sem ônus para o empregador; 

Parágrafo 2º. O recolhimento fora do prazo acarretará multa de 2% (dois por cento), e juros de 5% (cinco 

por cento) ao mês, que serão aplicados sobre os valores a recolher atualizados, encargos estes de 

http://www.fetracom-ms.com.br/
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responsabilidade das empresas. 

2. CÓPIAS DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO LABORAL  
As empresas deverão encaminhar ao Sindicato dos Empregados de Aquidauana-MS, dentro de 15 

(quinze) dias após o pagamento, cópia das guias de Contribuição Confederativa e Sindical, acompanhadas 

da relação nominal dos empregados contribuintes, informando a remuneração e valor descontado dos 

mesmos. 

Parágrafo Único. As empresas deverão anotar na CTPS, na parte de CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, o 

nome da Entidade Laboral da categoria favorecida e o valor recolhido. 

 

ADENDO À CLÁUSULA VIGÉSIMA  - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL  
As empresas integrantes da categoria econômica na base territorial de Bodoquena/MS, Bonito/MS, Guia 

Lopes da Laguna/MS, Jardim/MS, Miranda/MS e Nioque/MS,  abrangidas pelo presente instrumento, 

recolherão taxa a título de contribuição confederativa patronal, (nos termos do artigo 8º da Constituição 

Federal e letra “e” do artigo 513 da CLT) devidamente aprovada em Assembleia Geral do Conselho de 

Representantes em 28.03.2018 e 21.09.2018, em impresso fornecido pela Federação do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul, por duas vezes, nos dias 31.08.2018 e 

30.09.2018, conforme tabela abaixo:  

Micro empreendedor individual.     R$        50,00 

Simples e outros até 5 empregados     R$.     150,00 

Simples e outros até 15 empregados     R$.     250,00 

Demais empresas entre 16 e 30 empregados    R$.  1.000,00 

Demais empresas entre 31 e 50 empregados    R$.  1.500,00 

Empregas com acima 50 empregados    R$.  2.250,00 

§ 1º O atraso no recolhimento nos prazos previstos fica sujeito a multa de 2% (dois por cento) e juros de 

1% (um por cento) ao mês. O não recolhimento implicará em cobrança judicial, com os acréscimos 

pertinentes. 

ADENDO A VIGESIMA QUINTA CLAUSULA-HORARIO DE TRABALHO 

2.COMERCIO VAREJISTA EM GERAL 

As empresas, dos demais ramos de atividades, que não estejam autorizadas ao trabalho nos domingos e 

feriados, e que queiram convocar os trabalhadores nestes dias, deverão buscar a  realização de acordo 

Coletivo de Trabalho.  

CLAUSULA TERCEIRA : Ficam ratificadas e mantidas as demais cláusulas e condições do instrumento 

coletivo de trabalho para o período de 01.11.2017 a 31.10.2019. 

E por estarem de acordo, as entidades nominadas, firam o presente adendo ao instrumento coletivo citado, 

para que produzam os seus efeitos.  

 

DOUGLAS RODRIGUES SILGUEIRO  

Presidente  

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE AQUIDAUANA MS  

 

 

EDISON FERREIRA DE ARAUJO  

Presidente  

FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL  
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