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SECalign  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sindilojas 
Campinas e Região SINDICATO DOS COMERCIARIOS 

  

   

Boltuva - Cabreuva Indalatuba - Ilu - Porto Feliz - Salto 

  

60. RELAÇÃO DE EMPREGADOS As empresas ficam obrigadas a enviar ao Sindicato profissional, 

até o dia 10 do mês subsequente, desde que notificados, relação de empregados (RE), contendo nome, 

data de admissão, data de nascimento, n° da CTPS, n° Pis, função e salário bruto, através de impresso 

próprio ou através de meio magnético desde que contenha as referidas informações. 

61. CÂMARAS INTERSINDICAIS DE CONCILIAÇÃO TRABALHISTA DO COMÉRCIO — CINTEC'S 
Qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida, obrigatoriamente, à Comissão de Conciliação 

Prévia se, na localidade da prestação de serviços, a mesma houver ou vier a ser instituída, conforme 

disposto na Lei 9.958/00 e nesta Convenção. A empresa que, regularmente notificada da realização da 

sessão de tentativa de conciliação prévia a ela não comparecer, pagará uma multa da cláusula 08 ao 

empregado demandante. 

62. COMPENSAÇÕES - Poderão ser compensadas as antecipações feitas pelas empresas, em 

períodos ou datas que antecedam as constantes do presente instrumento. 

63. AMPARO FAMILIAR — As empresas concederão beneficio através da contratação de seguradoras 

ou empresas devidamente credenciadas, com apólice de seguro na forma discriminada e disciplinada 

neste instrumento coletivo, que deverão ser obrigatoriamente transcritas em cada apólice respectiva, em 

favor de todos os seus empregados. Ficando garantida a assistência nas vinte e quatro horas do dia, 

dentro e fora do trabalho, nos valores e condições mínimos descritos nesta cláusula, no valor máximo de 

R$ 3,66 (três reais e sessenta e seis centavos), por empregado, com mais de 30 (trinta) dias de contrato 

de trabalho. 

Parágrafo 1° - As coberturas e o capital segurado correspondente ao caput desta cláusula deverão 

observar as seguintes condições mínimas. 

COBERTURAS: 	 CAPITAIS: 

Morte Natural 	 R$ 1.329,00 
Morte Acidental 	 R$ 2.659,00 
Incapacidade Temporária por Acidente: Em caso de incapacidade contínua e ininterrupta do 
segurado titular exercer a sua ocupação principal, decorrente de acidente (durante o período em que se 
encontrar em tratamento médico) a partir do 16° dia de afastamento, receberá uma indenização no valor 
de R$ 13,29 ao dia limitado ao período de 90 dias. 

Auxilio Funeral: R$ 2.659,00 — Reembolso de despesas com funeral em dinheiro em decorrência do 

falecimento do segurado titular ou de seus dependentes legais, mediante a comprovação das despesas 

dos serviços realizados. 

Vate Alimentação: R$ 798,00 em seis parcelas mensais de R$ 133,00 devidas aos dependentes legais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

em caso de morte do segurado. 

Parágrafo 2° - A contratação da apólice de seguro poderá ser realizada junto ao sindicato profissional da 

categoria por adesão ao plano já oferecido aos filiados, bem como a empresa poderá procurar qualquer 

outra corretora de seguros de sua preferência, sempre respeitando a cobertura mínima descrita no 
parágrafo anterior. 

Parágrafo 3° - A partir do valor mínimo estipulado e das demais condições constantes desta cláusula, 

ficam as empresas livres para pactuarem com seus empregados outros valores, critérios e condições para 

concessão do seguro, bem como a existência ou não de subsídios por parte da empresa e a efetivação zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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