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Repis autoriza empresas de médio porte a aplicarem salários diferenciados 
Crédito da foto: 

Reprodução

Empresas interessadas devem requerer a expedição do Certificado de Adesão ao Repis 

O Repis é o mecanismo que permite que as microempresas (ME) e as empresas de 

pequeno porte (EPP), estabelecidas pela Lei Complementar nº 123/06, que define o 

Simples Nacional, possam adotar pisos salariais diferenciados das demais empresas. No 

Rio Grande do Norte são 100 mil microempresas e empresas de pequeno porte, sendo 60 
mil delas somente em Natal. 

Para adesão ao Repis, as empresas interessadas devem requerer a expedição do 

Certificado de Adesão ao Repis, acessando o site da Federação do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo do RN, o www.fecomerciorn.com.br, e clicar no banner do Repis, 

preencher o formulário eletrônico com dados da empresa e anexar a documentação 
exigida. 

O documento será expedido pela Fecomércio RN no prazo máximo de três dias úteis, a 

partir da data de recebimento da solicitação. O envio de informações falsas no 

requerimento implicará no desenquadramento da empresa do regime especial, sendo 
imputada à mesma o pagamento de multa. 

A prática do regime especial está acontecendo de forma escalonada por meio das 

negociações das CCT’s entre sindicatos patronais e laborais em todo o país. O Certificado 

de Adesão ao Repis será válido até 31 de março de 2019, e a microempresa ou empresa 

de pequeno porte que obtiver o documento não terá qualquer outra condição de trabalho 

diferenciada para seus colaboradores. 

Vale ressaltar ainda que a aplicação indevida do salário diferenciado por microempresas e 

empresas de pequeno porte, que não possuírem o Certificado de Adesão ao Repis,  

http://www.fecomerciorn.com.br/
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implicará em multa equivalente a um salário convencional, multiplicado pelo número de 
empregados. 

A Convenção Coletiva de Trabalho regulamenta e disciplina o que diz respeito a relação 

jurídica de trabalho entre empresa e o trabalhador e passa a valer a partir do dia 1º de abril 

até 31 de março de 2019. 

  

Mais sobre o Repis 

O Regime Especial de Piso Salarial (REPIS) está previsto nas Convenções Coletivas de 

Trabalho – CCT 2018 celebradas pelas categorias econômicas representadas pelos 

Sindicatos filiados à Fecomércio RN. Seu principal objetivo é dar tratamento diferenciado 
às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). 

  

Como saber se sua empresa é ME ou EPP? 

Para se caracterizar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, basta possuir 

faturamento anual dentro dos limites determinados legalmente, conforme indicação 
abaixo: 

⇒ ME – Faturamento anual de até R$ 360 mil 

⇒ EPP – Faturamento anual de entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões 

  

Outro Ponto 

Entre os diversos outros pontos discutidos pela CCT, está o reajuste salarial para os 

empregados das empresas do Comércio Varejista. Para os trabalhadores com 

remuneração de até quatro salários base, o reajuste salarial será de 2,6% sobre os salários 

vigentes em abril de 2017. Para os trabalhadores com remuneração acima de quatro 
salários base, o reajuste será objeto de livre negociação. 

Fonte: Fecomercio/RN 
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Repis autoriza empresas de médio 
porte a aplicarem salários 
diferenciados 

 

O Repis é o mecanismo que permite que as microempresas (ME) e as empresas de 

pequeno porte (EPP), estabelecidas pela Lei Complementar nº 123/06, que define o 

Simples Nacional, possam adotar pisos salariais diferenciados das demais empresas. 

No Rio Grande do Norte são 100 mil microempresas e empresas de pequeno porte, 

sendo 60 mil delas somente em Natal. 

Para adesão ao Repis, as empresas interessadas devem requerer a expedição do 

Certificado de Adesão ao Repis, acessando o site da Federação do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo do RN, o www.fecomerciorn.com.br, e clicar no banner do Repis, 

preencher o formulário eletrônico com dados da empresa e anexar a documentação 

exigida. 

O documento será expedido pela Fecomércio RN no prazo máximo de três dias úteis, 

a partir da data de recebimento da solicitação. O envio de informações falsas no 

requerimento implicará no desenquadramento da empresa do regime especial, sendo 

imputada à mesma o pagamento de multa. 
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Repis autoriza empresas de médio 

porte a aplicarem salários 
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O Repis é o mecanismo que permite que as microempresas (ME) e as 
empresas de pequeno porte (EPP), estabelecidas pela Lei Complementar nº 
123/06, que define o Simples Nacional, possam adotar pisos salariais 
diferenciados das demais empresas. No Rio Grande do Norte são 100 mil 
microempresas e empresas de pequeno porte, sendo 60 mil delas somente 
em Natal. 
Para adesão ao Repis, as empresas interessadas devem requerer a 
expedição do Certificado de Adesão ao Repis, acessando o site da 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN, o 
www.fecomerciorn.com.br, e clicar no banner do Repis, preencher o 
formulário eletrônico com dados da empresa e anexar a documentação 
exigida. 

O documento será expedido pela Fecomércio RN no prazo máximo de três 
dias úteis, a partir da data de recebimento da solicitação. O envio de 
informações falsas no requerimento implicará no desenquadramento da 
empresa do regime especial, sendo imputada à mesma o pagamento de 
multa. 

 
 

http://blogdoserido.com.br/noticias/wp-content/uploads/2018/04/repis.png
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Sicomércio RN adota Repis 

 

O Sindicato do Comércio Varejista e de Serviços do Rio Grande do Norte e o 

Sindicato dos Empregados do Comércio encerraram no meio desta semana as 

negociações que resultaram na Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019. A 

novidade do documento é que desde o dia 1º de abril, as microempresas e as empresas 

de pequeno porte podem aderir ao Regime Diferenciado de Piso Salarial, o 

Repis. Uma das vantagens em aderir ao Repis é a redução de custos, já que as 

empresas ficam autorizadas a praticar salários diferentes e mais enxutos do que os 

praticados pelas demais empresas. No caso da Convenção Coletiva do Sicomércio 

RN, o piso salarial das microempresas e empresas de pequeno porte que aderirem o 

Repis será de R$ 986. O piso salarial das empresas das demais categorias será de R$ 

1.005. 

O Repis é o mecanismo que permite que as microempresas (ME) e as empresas de 

pequeno porte (EPP), estabelecidas pela Lei Complementar nº 123/06, que define o 

Simples Nacional, possam adotar pisos salariais diferenciados das demais empresas. 

No Rio Grande do Norte são 100 mil microempresas e empresas de pequeno porte, 

sendo 60 mil delas somente em Natal. Para adesão ao Repis, as empresas interessadas 

devem requerer a expedição do Certificado de Adesão ao Repis, acessando o site da 

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN, 

owww.fecomerciorn.com.br, e clicar no banner do Repis, preencher o formulário 

eletrônico com dados da empresa e anexar a documentação exigida. 

O documento será expedido pela Fecomércio RN no prazo máximo de três dias úteis, 

a partir da data de recebimento da solicitação. O envio de informações falsas no 

requerimento implicará no desenquadramento da empresa do regime especial, sendo  

http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2018/04/site_sindicatos_0.png
http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2018/04/site_sindicatos_0.png
http://www.fecomerciorn.com.br/
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imputada à mesma o pagamento de multa. A prática do regime especial está 

acontecendo de forma escalonada por meio das negociações das CCT’s entre 

sindicatos patronais e laborais em todo o país. O Certificado de Adesão ao Repis será 

válido até 31 de março de 2019, e a microempresa ou empresa de pequeno porte que 

obtiver o documento não terá qualquer outra condição de trabalho diferenciada para 

seus colaboradores. 

Vale ressaltar ainda que a aplicação indevida do salário diferenciado por 

microempresas e empresas de pequeno porte, que não possuírem o Certificado de 

Adesão ao Repis, implicará em multa equivalente a um salário convencional, 

multiplicado pelo número de empregados.  A Convenção Coletiva de Trabalho 

regulamenta e disciplina o que diz respeito a relação jurídica de trabalho entre 

empresa e o trabalhador e passa a valer a partir do dia 1º de abril até 31 de março de 

2019. 

O Regime Especial de Piso Salarial (REPIS) está previsto nas Convenções Coletivas 

de Trabalho – CCT 2018 celebradas pelas categorias econômicas representadas pelos 

Sindicatos filiados à Fecomércio RN. Seu principal objetivo é dar tratamento 

diferenciado às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). Para se 

caracterizar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, basta possuir 

faturamento anual dentro dos limites determinados legalmente, conforme indicação 

abaixo: 

⇒ ME – Faturamento anual de até R$ 360 mil 

⇒ EPP – Faturamento anual de entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões 

Entre os diversos outros pontos discutidos pela CCT, está o reajuste salarial para os 

empregados das empresas do Comércio Varejista. Para os trabalhadores com 

remuneração de até quatro salários base, o reajuste salarial será de 2,6% sobre os 

salários vigentes em abril de 2017. Para os trabalhadores com remuneração acima de 

quatro salários base, o reajuste será objeto de livre negociação. 
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Sicomércio RN adota Repis e 
autoriza empresas a aplicarem 
salários diferenciados 

Uma das vantagens em aderir ao Repis é a redução de custos, já 
que as empresas ficam autorizadas a praticar salários diferentes e 
mais enxutos do que os praticados pelas demais 

Thinkstock 
Novidade do documento é que a partir de 1º de abril, as microempresas e as empresas de pequeno 
porte podem aderir ao regime 

Redação 

O Sindicato do Comércio Varejista e de Serviços do Rio Grande do Norte e o 
Sindicato dos Empregados do Comércio encerraram, na última terça-feira 
(10), as negociações que resultaram na Convenção Coletiva de Trabalho 
2018/2019. A novidade do documento é que a partir de 1º de abril, as 
microempresas e as empresas de pequeno porte podem aderir ao Regime 
Diferenciado de Piso Salarial, o Repis. 

Uma das vantagens em aderir ao Repis é a redução de custos, já que as 
empresas ficam autorizadas a praticar salários diferentes e mais enxutos do 
que os praticados pelas demais empresas. No caso da Convenção Coletiva do 
Sicomércio RN, o piso salarial das microempresas e empresas de pequeno  
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porte que aderirem o Repis será de R$ 986. O piso salarial das empresas das 
demais categorias será de R$ 1.005. 

O Repis é o mecanismo que permite que as microempresas (ME) e as 
empresas de pequeno porte (EPP), estabelecidas pela Lei Complementar nº 
123/06, que define o Simples Nacional, possam adotar pisos salariais 
diferenciados das demais empresas. No Rio Grande do Norte são 100 mil 
microempresas e empresas de pequeno porte, sendo 60 mil delas somente em 
Natal. 

Para adesão ao Repis, as empresas interessadas devem requerer a expedição 
do Certificado de Adesão ao Repis, acessando o site da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do RN, o www.fecomerciorn.com.br, e clicar no 
banner do Repis, preencher o formulário eletrônico com dados da empresa e 
anexar a documentação exigida. 

O documento será expedido pela Fecomércio RN no prazo máximo de três 
dias úteis, a partir da data de recebimento da solicitação. O envio de 
informações falsas no requerimento implicará no desenquadramento da 
empresa do regime especial, sendo imputada à mesma o pagamento de multa. 

A prática do regime especial está acontecendo de forma escalonada por meio 
das negociações das CCT’s entre sindicatos patronais e laborais em todo o 
país. O Certificado de Adesão ao Repis será válido até 31 de março de 2019, e a 
microempresa ou empresa de pequeno porte que obtiver o documento não 
terá qualquer outra condição de trabalho diferenciada para seus 
colaboradores. 

Vale ressaltar ainda que a aplicação indevida do salário diferenciado por 
microempresas e empresas de pequeno porte, que não possuírem o 
Certificado de Adesão ao Repis, implicará em multa equivalente a um salário 
convencional, multiplicado pelo número de empregados. 

A Convenção Coletiva de Trabalho regulamenta e disciplina o que diz respeito 
a relação jurídica de trabalho entre empresa e o trabalhador e passa a valer a 
partir do dia 1º de abril até 31 de março de 2019. 

Mais sobre o Repis 

O Regime Especial de Piso Salarial (REPIS) está previsto nas Convenções 
Coletivas de Trabalho – CCT 2018 celebradas pelas categorias econômicas 
representadas pelos Sindicatos filiados à Fecomércio RN. Seu principal 
objetivo é dar tratamento diferenciado às Microempresas (ME) e Empresas de 
Pequeno Porte (EPP). 

Como saber se sua empresa é ME ou EPP? 

Para se caracterizar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, basta 
possuir faturamento anual dentro dos limites determinados legalmente, 
conforme indicação abaixo: 
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⇒ ME – Faturamento anual de até R$ 360 mil 

⇒ EPP – Faturamento anual de entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões 

Outro Ponto 

Entre os diversos outros pontos discutidos pela CCT, está o reajuste salarial 
para os empregados das empresas do Comércio Varejista. Para os 
trabalhadores com remuneração de até quatro salários base, o reajuste salarial 
será de 2,6% sobre os salários vigentes em abril de 2017. Para os 
trabalhadores com remuneração acima de quatro salários base, o reajuste será 
objeto de livre negociação. 
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Sambista Marcos Souto grava show ao 
vivo neste sábado 
Com um repertório todo composto de músicas autorais e de artistas 

potiguares, o sambista grava seu primeiro show no sábado, 14, a partir das 

19h, no auditório do Sesc Cidade Alta 

Foto: Divulgação 
Com um repertório todo composto de músicas autorais e de artistas 

potiguares, o sambista Marcos Souto grava seu primeiro show no sábado, 14, a 

partir das 19h, no auditório do Sesc Cidade Alta. O show leva o nome de “Tudo 

Nosso”, em alusão à obra dos artistas locais, e a gravação será disponibilizada, 

na íntegra, no canal do Youtube do artista. 

“O Rio Grande do Norte está vivendo um momento muito especial da música 

autoral. Hoje já temos eventos mensais onde só se executam músicas de 

artistas daqui. Então eu aproveitei esse momento para fazer o meu show 

totalmente autoral, e também porque eu acredito na qualidade de nossas 

composições”, afirma Marcos Souto. 
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O show terá a participação de André da Mata, Carlos Britto, Ivando Monte, 

Nara Costa e da Rainha de Bateria e do casal de Metre Sala e Porta Bandeira 

da Escola de Samba Balanço do Morro. Tem a direção artística de Jubileu 

Filho, que também faz o violão 6 cordas e trompete; Leonardo Galvão (cavaco 

e banjo); Fernando Botelho (violão 7 cordas); Jane Eyre Pedro (flauta e sax); 

Sergio Santies (rebolo); Marcelo Conceição (Surdo); Deo Do Pandeiro 

(pandeiro); Bruno Pessoa (percussão geral); e Michelle Lima, João Batista e 

Silvana Martins Maia (vocais). “Tudo Nosso” tem produção e direção artística 

da MAPA Realizações Culturais. 

Com quase 20 anos de estrada, Marcos Souto já é bem conhecido no cenário 

do samba potiguar. No início da carreira participou alguns de grupos de 

pagode, é ex-integrante do Grupo Arquivo Vivo, banda de samba que ajudou a 

fundar em 2008, e que lhe propiciou grandes momentos na música. Entre 

eles, os shows com Neguinho da Beija Flor (Projeto Seis e Meia, em 2008); 

Almir Guineto (2009); Sombrinha (2009); Aluísio Machado (2012); Toninho 

Geraes (Projeto Ribeira Boêmia, em 2012); e Casuarina (2013). 

Também com o Arquivo Vivo, banda da qual fez parte até o ano de 2013, 

gravou seu primeiro CD, “Samba no Beco”, com 12 faixas, sendo duas de sua 

autoria: “Esse é o samba” e “Festa no coração”, esta, resultado de uma 

parceria com Carlos Britto. Tem mais de 40 músicas compostas, e ganhou o 3º 

lugar no Festival Música Potiguar Brasileira (FMPB 2016), promovido pela 

Universitária FM 88,9 (UFRN). Em carreira solo há pouco mais de três anos, 

lançou, no início de 2017, seu primeiro EP, contendo cinco músicas. 

Serviço: 

Lançamento e gravação do show “Tudo Nosso” 

Data: 14 de abril 

Hora: 19h 

Local: Auditório do Sesc Cidade Alta 

Venda de ingressos: 

MAPA Realizações Culturais: 99838-5060 (Raphael/Tatiane) 

Marcos Souto: 99943-9380 

Tok de Mídia - Midway Mall, Piso L3, ao lado do Café São Braz 
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SESC CELEBRA O DIA DO TRABALHADOR 

 

Em comemoração ao Dia do Trabalhador, o Serviço Social do Comércio do 

Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, está com 

uma programação repleta de atividades que iniciarão dia 29 de abril e irão até 

20 de maio em sete unidades Sesc em Natal, Caicó, Mossoró, São Paulo do 

Potengi e Nova Cruz. Entre as atividades, estarão oficinas, apresentações 

culturais, Circuito Sesc de Corrida, sessões de cinema, shows musicais e 

serviços de saúde. 

A programação em alusão ao Dia do Trabalhador começa no dia 29 de abril 

com um dia inteiro de atividades nas unidades Ponta Negra e Zona Norte em 

Natal, Caicó e Mossoró. Yoga, massagem relaxante, exposições, torneios e 

oficinas estarão disponíveis gratuitamente. Neste mesmo dia, nas unidades 

de Ponta Negra e da Zona Norte, em Natal, ocorrerá programação cultural 

com contação de histórias, show de mágica, apresentação do Circo Grock e 

dos músicos Luizinho Nobre e Thiago Oasys. 
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O 1º de maio contará com acupuntura, aula de yoga, orientações em saúde 

do trabalhador, oficina de letrismo, contação de histórias, Cine Sesc e muito 

mais no Sesc Cidade Alta, em Natal. O cantor Luizinho Nobre e o Circo 

Grock também se apresentarão neste mesmo dia no Terraço do Relógio e na 

área verde da unidade. No Sesc Ler Nova Cruz, a programação para celebrar 

o Dia do Trabalhador acontecerá nos dias 5 e 6 de maio, e contará com aulas 

de dança, caminhada, corrida infantil e contação de histórias. Estas mesmas 

atividades também estarão disponíveis no Sesc Ler São Paulo do Potengi 

nos dias 19 e 20. 

O Circuito Sesc de Corridas vai acontecer no dia 1º de maio em 

comemoração ao Dia do Trabalhador. Os percursos serão de 5 e 10 km para 

adultos e de 100 metros para as crianças (recreativa). O evento contará com 

assistência médica e segurança, postos de hidratação, além de espaço kids 

para crianças e atrações musicais. As inscrições podem ser feitas até dia 20 

de abril aqui. 
 

http://www.chiptiming.com.br/eventos/circuitosesc/etapanatal
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