SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EDIFiCIOS
RESID ENCIAIS, COMERCIA IS, MISTOS, CONDOMiNIOS E
SIMILAR ES DO MUNICiPIO DO RIO DE JAN EIRO - RJ.
Fundado em 20 de agosto de 1954

CO NVENCAO COLETIVA DE TRABALH O 2019/2020
S INDICATO EMPRESAS C. V. L.A. IMO. COND. R. C. T. EST. RJ, CNPJ n. 33.599 .671/0001-70 ,
neste ato representado(a) por seu Presidente , Sr(a). PEDRO JOSE MARIA FERNANDES
WAHMANN ;

E
SINDICATO DOS EMP. EM EDIF. RESID . COMERC . MISTOS CONDOMINIOS E SIMILARES DO
M.R.J , CNPJ n. 34.114 .801/0001 -08 , neste ato representado(a) por seu President e, Sr(a).
CARLOS ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRA ;
celebram a presente CONVEN<;AO CO LETIVA DE TRABALHO, estipulando as condi96es de
trabalho previstas nas clausulas seguint es:
CLAUSULA PRIM EIRA - VIG ENCIA E DATA -BAS E
As partes fixam a vigencia da presente Conven9ao Coletiva de Trabalho no periodo de 01 ° de abril
de 2019 a 31 de mar90 de 2020 ea data-base da categoria em 01° de abril.
CLAUSULA SEGUNDA - ABRANGENCIA
A presente Conven9ao Coletiva de Trabalho abrangera a(s) categoria(s) Empregados de
Edificios, Comerciais, Mistos, Condominios e Similares, com abrangencia territorial em
Arma<;ao Dos Buzios /RJ, Arraial Do Cabo/RJ, Belford Roxo/RJ, Cabo Frio/RJ, Casimiro De
Abreu/RJ, Duque De Caxias /RJ, Guapimirim / RJ, lguaba Grande/RJ, ltaguai/RJ, Japeri/RJ,
Mage/RJ, Nil6polis/RJ, Nova lgua<;u/RJ, Paracambi /RJ, Queimados /RJ, Rio Das Ostras/RJ,
Rio De Janeiro/RJ, Sao Joao De Meriti/RJ e Sao Pedro Da Aldeia/RJ .
Salarios, Reajustes e Pagamento Piso Salarial.
CLAUSULA TERCEIRA - PISO S
Para os admitidos a partir de 01 de abril de 2019, o piso salarial fica fixado , para uma jornada de
trabalho semanal legal e para escala unificada de 12x36, em:
a) Porteiro, Porteiro Noturno , Vigia e Zelador : R$ 1.401 ,50 (um mil , quatrocentos e um reais e
cinquenta centavos) ;
b) Guardioes de Piscina: R$ 1.370 ,25 (um mil, trezentos e setenta reais e vinte e cinco centavos ,
c) Servente, Faxineiro e demais empregados da categoria profissional: R$ 1.224,35 (um- mil ,
duzentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos);
"'d) Funcionarios do Setor Administrat ive dos Condominios e de Shoppings e Apart-hoteis: R$'
1.391 ,84 (um mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos);
Paragrafo Unico: Na eventualidade do piso salarial da categoria ficar superado pelo valor fixado
para o Salario Minima Nacional , ficara garantido aos empregados o recebimento deste ultimo .
Reajuste s/Corre<;oe s Salariais
CLAUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL
Todos os Empregados em Edificios Residenciais , Comerciais , Mistos, Condominios e Sin~ilares
dos Municipios mencionados na clausula segunda, terao uma corre9ao salarial na orde~ de
5, 10% (cinco virgula dez por cento) sabre o salario vigente em 01 de abril de 201 ~ \ c;,:;
vig8ncia a partir de 01 .04 .2019 .
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Paragrafo Primeiro : Aas admitidos ap6s abril de 2018 sera concedido aumento proporcional , a
razao de 1/12 do percentual previsto no paragrafo anterior, por cada mes de trabalho ou frac;ao
igual ou superior a 15 dias, ao mesmo empregador , garantido o piso salarial previsto na clausula
terceira.
Paragrafo Segundo : Serao compensados os reajustes salariais antecipados , bem coma os
aumentos espontaneos concedidos , exceto os decorrentes de:
a) Promoc;ao par antiguidade ou merecimento;
b) Novo cargo ou fun9ao;
c) Equiparac;aosalarial determinada por senten9a transitada em julgado;
d) lmplemento de idade;
e) Termino de aprendizagem .
Paragrafo Terceiro: Para jornadas inferiores a 40 horas semanais , o piso salarial sera
proporcional as horas trabalhadas.
Pagamento de Sa lario Formas e Prazos
CLAUSULA QUINTA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE SALAR IOS
E obrigat6rio o fornecimento ao empregado de uma via dos comprovantes de pagamento do
salario mensal, das ferias e antecipa96es concedidas , contendo: identifica9ao do empregador ;
discrimina9ao das parcelas creditadas e descontadas; o valor liquido devido e, informado o valor
correspondente ao recolhimento do FGTS, este quando do salario mensal ou na ultima parcela do
mes quando o pagamento for quinzenal.
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Paragrafo Primeiro: 0 empregador que efetuar o pagamento atraves de credito e/ou dep6sito em
conta corrente bancaria e/ou cartao salario e/ou outra modalidade eletronica de credito, desde que
identificada no comprovante a forma de pagamento, fica desobrigado de colher assinatura do
I
empregado. Valera como prova de pagamento o comprovan te de dep6sito ou extrato da onta
corrente ou extrato da conta corrente eletronica .
Paragrafo Segundo: Sendo o pagamento efetuado em especie ou em cheque o empregado
devera assinar o recibo correspondente.
Remunera9a o DSR
CLAUSULA SEXTA - RSR
O repouso semanal remunerado constara obrigatoriamente do comprovante de pagamento de
salario, quando reflexo de pagamentos variaveis e/ou quando oriundo de pagamento semanal.
Outras normas referentes a salarios, reajustes, pagamentos e criterios para calculo
CLAUSULA SET IMA - SUBST ITUTO
O empregado substitute fara jus a salario igual ao do substituido , enquanto perdurar a
substitui9ao, excluidas as vantagens pessoais, valendo tal garantia nos periodos de ferias ou
licen9as do substituido, quando por periodo igual ou superior a 20 (vinte) dias ininterrupto
Paragrafo Unico: Nao se caracteriza coma substitui9ao o trabalho realizado por um e
nos periodos destinados a repouso e alimentac;ao ou a folga semanal de outro.
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CLAUSULA
OITAVA - ADIANTAM ENTO QUINZ ENAL Os empregadores conced erao
adiantamento quinzenal aos seus empregados de ate 50% (cinquenta par cento) do valor do seu
salario base.
Paragrafo Primeiro: O empregador que efetuar o pagamento atraves de credito e/ou dep6sito em
conta corrente bancaria e/ou cartao salario e/ou outra modalidade eletronica de credito, fica
desobrigado do fornecimento do comprovante de adiantamento quinzenal. Valera coma prova de
pagamento o comprovante de dep6sito ou extrato da conta corrente ou extrato da conta corrente
eletronica.
Paragrafo Segundo: Sendo o pagamento efetuado em especie ou em cheque devera se
proceder conforme o § 2° da clausula 5a_
CLAUSULA NONA - ACUMULO DE ADICIONAIS O adicional de chefia e ode manuseio de lixo
nao poderao ser acumulados.
CLAUSULA DECIMA - DIF EREN<;AS SALARIAIS
As diferenc;as salariais advindas da aplicac;ao da presente Convenc;ao Coletiva de Trabalho
poderao ser pagas em duas parcelas mensais e sucessivas , sendo a primeira juntamente com o
salario do mes de julho de 2019.
Gratifica96es, Adicionais, Auxilios e Outros 13° Salario
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DECIMO-T ERCEIRO
Os empregadores ficam obrigados ao pagamento de metade do 13° salario anual, par ocasiao das
ferias do empregado que assim o solicitar no mes de janeiro de cada ano.
Gratificai;,ao de Funi;,ao
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ADICIONAL DE CHEFIA
Fica assegurado o recebimento de um adicional de chefia
razao de 30% (trinta par cento) ,
incidente sabre o salario base mensal, desde que preenchidos os requisitos abaixo ,
cumulativamente:
a) Tenha sido o empregado admitido ou designado pelo sindico , par escrito , coma Porteiro Chefe
ou Zelador Chefe;
b) Haja no edificio tres ou mais empregados sob seu comando;
c) Possua certificado de conclusao de curso de orientac;:aoprofissional em portaria ou similar ,
chancelado pelo SEEMRJ ou pelo SECOVI RIO, nesse caso ressalvadas as condi96es
preestabelecidas .

a

Paragrafo Primeiro: O adicional de chefia e devido somente ao Porteiro-Chefe ou Zelador-Chef e
excluindo-se as demais func;oes, podendo ser suprimido caso o empregado deixe de ter sob seu
comando um minima de tres empregados , ainda que venha recebendo referido adicional ha mais
de um ano;
Paragrafo Segundo: o empregado admitido ou promovido para func;ao g en
independentemente da sua nomenclatura , nao fara jus ao recebimento do adicional de chefi .
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Paragrafo Terceiro : Somente poderao ser considerados sob o comando do Porteiro- Chefe, salvo
disposic;:aoem contrario do sindico, os empregados que trabalhem, ainda que parcialmente, no
seu horario de trabalho .
Adicional de Hora-Extra
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - HORAS EXTRAORDINARIAS As horas suplementares serao
remuneradas com o acrescimo de 60% sobre o valor da hora normal.
Paragrafo Primeiro: Somente serao consideradas como horas extras aquelas que ultrapassarem
o quantitativo no c6mputo mensal das horas, somadas todas as semanas e dias de trabalho do
mes. (art. 7°, XIII e XIV, da CF/88).
Paragrafo Seg undo: A falta injustificada ao servic;:oimplicara na perda do RSR, na forma do art.
11 do Decreto 27.048/49.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - SUPRESSAO DE HORAS EXTRAS
A supressao, por iniciativa do empregador, das horas extras trabalhadas com habitualidade pelo
empregado, durante pelo menos um ano, assegura o direito a indenizac;:aocorrespondente ao
valor medio de um mes das horas extras suprimidas, para cada ano em que o empregado teve a
sua carga horaria acrescida com horas extras habituais. 0 Calculo observara a media das horas
suplementares efetivamente trabalhadas nos (1ltimosdoze meses, multiplicadas pelo valor da hora
extra do dia da supressao, conforme estabelecido na Sumula 291, do TST e sera pago a titulo de:
"SUPRESSAO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS".
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Paragrafo Unico: Nos casos em que a supressao das horas extras resultar em indenizac;:aode
valor igual ou superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referida indenizac;:aopodera ser parcelada
em, no maximo, 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, desde que o condominio esteja em dia
com o pagamento das contribui96es sindical e assistencial junto ao SECOVI RIO. Do contrario o
pagamento da indenizac;:aopela supressao das horas extras sera feito ao empregado em u ,
unica parcela.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - TRABALHO EM DIA FERIADO
Havendo trabalho em dias declarados feriados, a remunerac;:aonestes dias devera ser efetuada
com o acrescimo de 100% (cem por cento), salvo se o empregador conceder outro dia de folga.
Adicional de Tempo de Servi~o
CLAUSULA DECIMA SEXTA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVl<;O
Os empregados de edificios receberao mensalmente, um adicional por tempo de servic;:o
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do salario base percebido, por cada periodo
completo de 5 (cinco) anos de efetivos servic;:osprestados ao mesmo empregador, ate o limite
maximo de 4 quinquenios , que correspondem a 20% do salario base.
Paragrafo Primeiro: Os empregados que recebem o adicional par tempo de servic;:o, na
modalidade de trienio, continuarao a recebe-lo no mesmo percentual, ficando o mesmo
preservado, nao fazendo jus, no entanto, ao quinquenio, salvo se ainda nao atingido o limi e de
quatro periodos , correspondentes a 20% do salario base.
Paragrafo Segundo: A contagem do periodo para aquisic;:aodo quinquenio sera computaa,a a
partir da concessao do ultimo adicional par tempo de servic;:o recebido ou, na hip6te~e
inexistencia desse direito, da data da sua admissao.
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Paragrafo Terceiro: Em nenhuma hip6tese podera o empregado, par forc;:a da presente norma ,
receber adicional par tempo de servic;:oem valor superior a 20% (vinte par cento) do salario base ,
ressalvada a situac;:ao dos empregados que ja recebam percentual superior ao limite acima
estabelecido, sem que tal implique em reduc;:ao ou soma de novas adicionais par tempo de
servic;:o.
Adicional Noturno
CLAUSULA DECIMA SETIMA - TRABALHO NOTURNO O trabalho noturno, que e aquele
compreendido entre as 22 horas de um dia e as 05 horas do dia seguinte, sera pago com adicional
de 20% (vinte por cento) a incidir sobre o salario da hora normal.
Paragrafo Primeiro: Nas prorrogac;:oes do trabalho noturno havera incidencia do adicional noturno
(Sumula 60, do TST).
Paragrafo Segundo: A transferencia para o perfodo diurno de trabalho implica na perda do direito
ao adicional noturno. (Sumula 265, do TST) .
Outros Adicionais
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - ADICIONAL DE MANUSEIO DO LIXO
Aos empregados de condominios de edificios residenciais, alem dos comerciais e mistos, que
manusearem lixo, sera garantido adicional de manuseio do lixo a razao de 20% (vinte por cento)
sobre o piso salarial fixado para a func;:ao de servente, devido exclusivamente aos empregados
que trabalharem nas dependencias da lixeira, nos locais dos compactadores de lixo, sendo este
manuseio caracterizado pelo ato de transferencia do material ali depositado, para os sacos
plasticos ou latoes , transportando-os para o local de coleta, efetuando a lavagem dos latoes de
lixo .
Paragrafo Primeiro: Nao caracteriza manuseio de lixo o recolhimento das garrafas , caixas ou
outros objetos deixados nos andares do predio ou a simples varredura, bem como o simples
transporte do latao de lixo para o local de coleta.
Paragrafo Segundo: Quando fornecido o E.P .I., ficara o condomfnio dispensado do pagamento
do adicional previsto no caput desta clausula, constituindo onus do empregador a prova da efetiva
entrega do referido equipamento, bem como a fiscali zac;:aoquanta a sua utilizac;:ao.
Paragrafo Terceiro: 0 direito ao adicional de manuseio de lixo cessara no momenta em que o
empregado deixar de manusear o lixo .
Paragrafo Quarto: 0 referido adicional podera ser suprimido desde que o empregado deixe de
manusear o lixo, mesmo que ja venha recebendo ha mais de um ano.
Auxilio Habita<;ao
CLAUSULA DECIMA NONA - MORADIA FUNCIONAL
Sendo concedida a moradia ao empregado de ediff cio, esta sera sempre gratuita e conside \ada
como instrumento para facilitar o efetivo trabalho, na forma do previsto no paragrafo 2°. do ~ rt.
458, da CLT.
~
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Paragrafo Primeiro: A gratuidade prevista no caput estender-se-a ao consumo de agua , luz e
gas, desde que nao estabelecida a responsabilidade do empregado pelo seu pagamento, no ato
da contratac;:aoe desde que haja medidor individual para a moradia funcional.
Paragrafo Segundo: A moradia destinada ao uso do funcionario do condominio , intitulada de
moradia funcional , somente podera ser habitada pelo funcionario , seu c6njuge , companheira e
filhos declarados no ato da admissao e os que advirem posteriormente da relac;:aoconjugal.
Paragrafo Terceiro: Nao se considera coma moradia a ocupac;:aode dependencia do condominio
que nao tenha essa destinac;:ao.
Paragrafo Quarto: Sendo de responsabilidade do empregador o pagamento do consumo de
energia , a instalac;:ao ou utilizac;:ao de equipamentos ou eletrodomesticos no interior da moradia
funcional devera estar de acordo com a politica de consumo e capacidade de pagamento do
condominio, podendo o sindico , em caso de abuso na utilizac;:ao por parte do empregado ,
determinar a retirada do respectivo equipamento.
Paragrafo Quinto: Ocorrendo a rescisao do contrato de trabalho de empregado com moradia
funcional , fica assegurado um prazo de 40 (quarenta) dias para que o im6vel funcional seja
desocupado espontaneamente , independente de notificac;:ao judicial ou extrajudicial , prazo esse
que tera inicio:
a) Aviso previo trabalhado - no dia imediato ao termino do perfodo destinado ao aviso previo;
b) Aviso previo indenizado - no dia seguinte a comunicac;:aoda dispensa .
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Paragrafo Sexto: A devoluc;:ao do im6vel funcional no prazo acima estabelecido, prop1c1ara ao
empregado o recebimento de valor correspondente a 01 (um) piso salarial profissional , no ato da
entrega do im6vel, vazio de pessoas e objetos.
Paragrafo Setimo: O descumprimento do prazo para desocupac;:ao sujeitara o empregado ao
pagamento de multa equivalente a 01 (um) piso salarial profissional , por mes de atraso , alem das
demais cominac;:oeslegais, bem como o ajuizamento da competente ac;:aoperante a Justic;:a.
Paragrafo Oitavo: Ao empregado que , no ato do recebimento das verbas rescis6rias , entregar as
chaves do im6vel funcional , o premio previsto no paragrafo sexto desta clausula, sera de 1,5 (um
e meio) do piso salarial profissional.
Paragrafo Nono: Na hip6tese de falecimento de empregado que ocupe moradia funcional ,
aqueles que com ele residiam terao um prazo maxima de 55 (cinquenta e cinco) dias a contar da
data do 6bito para desocupac;:ao total do im6vel funcional, sendo assegurado o pagamento de 01
(um) piso salarial da categoria no momenta da entrega das chaves do im6vel livre e desocupado ,
em favor do c6njuge remanescente ou, na falta deste , companheira ou herdeiro legal que com ele
residia , desde que respeitado o prazo estabelecido no presente paragrafo.
Paragrafo Decimo: Nos casos de suspensao ou interrupc;:ao do contrato de trabalho, o prazo de
desocupac;:ao da moradia se dara 30 (trinta) dias depois de decorridos 60 (sessenta) dias do~~ to
que ocasionou a suspensao ou interrupc;:ao do contrato, independentemente de interpelac;:a, o
comunicac;:aojudicial, fazendo jus ao valor correspondente a 01 (um) piso salarial profissional , n~
'
ato da entrega do im6vel, vazio de pessoas e objetos.
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Paragrafo Decimo Primeiro: Para os empregados enquadrados na hip6tese do paragrafo
anterior e que trabalhem para o mesmo empregador por periodo igual ou superior a 5 (cinco) anos
ininterruptos, a desocupac;ao do im6vel funcional devera ser efetivada no prazo maximo de 120
(cento e vinte) dias depois de decorridos 60 (sessenta) dias do fato que ocasionou a suspensao
ou interrupc;ao do contrato, independentemente de interpelac;ao ou comunicac;ao judicial , fazendo
jus ao valor correspondente a 01 (um) piso salarial profissional, no ato da entrega do im6vel, vazio
de pessoas e objetos.
Paragrafo Decimo Segundo: Nas rescis6es de contrato de trabalho motivadas por iniciativa do
empregado, demissao por justa causa ou termino do contrato de experiencia, a devoluc;ao do
im6vel funcional devera ser feita de imediato, nao fazendo jus o empregado ao recebimento de
qualquer premio.
Paragrafo Decimo Terceiro : A ocupac;ao de dependencia que nao tenha destinac;ao de moradia
nao gerara ao empregado qualquer indenizac;ao pela sua desocupac;ao, seja ela no curso ou ao
termino do contrato de trabalho.
Paragrafo Decimo Quarto: Na hip6tese de o empregado nao mais desejar utilizar o im6vel
funcional , devera comunicar ao empregador, por escrito, nao sendo devido, nesta hip6tese , o
pagamento de qualquer premio, sendo certo que o im6vel devera ser desocupado no prazo
maximo de 40 (quarenta) dias.
Auxilio Transporte
7

CLAUSULA VIGESIMA - VAL E TRANSPORTE
Os empregadores ficam obrigados a concessao do vale transporte instituido pela Lei 7.418/85
concorrendo o empregado beneficiado com a parcela equivalente a, no maximo , 6% (seis por
cento) do seu salario base, observada a proporcionalidade dos dias trabalhados no mes.
Paragrafo Primeiro: Para fazer jus ao recebimento, o empregado informara ao empregador , p
escrito, seu enderec;o residencial, bem como os servic;os e meios de transporte mais adequado
ao seu deslocamento residencia-trabalho e vice-versa.
Paragrafo Segundo: Conforme previsto na legislac;ao, o vale-transporte e utilizavel em todas as
formas de transporte coletivo publico urbano ou, ainda, intermunicipal e interestadual com
caracteristicas semelhantes ao urbano, operado diretamente pelo poder publico ou mediante
delegac;ao, em linhas regulares e com tarifas fixadas pela autoridade competente, excluindo-se os
servic;os seletivos e os especiais.
Paragrafo Terceiro: O valor a ser concedido e o equivalente aos meios de transportes, rotas e
linhas mais econ6micas, cabendo ao empregado comunicar, por escrito ao empregador , as
altera96es nas condi96es declaradas inicialmente.
Paragrafo Quarto: O empregador nao esta obrigado a custear o transporte do empregado ,
quando nao realizado nos transportes coletivos publicos.
Paragrafo Quinto: Em caso de declara96es falsas por parte do empregado, que venh m
proporcionar o pagamento desse beneficio em valores superiores aqueles necessarios , fi a a
empregador autorizado a descontar do empregado os valores pagos a maior, independent mente
das demais san96es legais.
·'
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Paragrafo Sexto: Ocorrendo ausencia ao trabalho , seja ela justificada ou injustificad a, os valores
referentes aos vales-transportes desses dias serao compensados ou descontados no mes
seguinte.
Paragrafo Setimo: Quando da rescisao do contrato de trabalho , nao sendo devolvido o cartao
pelo empregado , fica autorizado o empregador a descontar nas verbas rescis6rias o valor do
ultimo credito efetivado, relativo aos dias nao trabalhados.
Paragrafo Oitavo: Referido desconto sera feito sob a rubrica "DEVOLU<;Ao DE CREDITO DE
VALE -TRANS PORTE ".
Auxilio Morte/Funeral
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - ASSISTENCIA FUNERAL
0 empregador contratara junta a empresa especializada ou companhia seguradora de sua
confian9a Plano de Assistencia que cubra as despesas com funeral dos seus empregados .
Seguro de Vida

8

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - SEGURO DE VIDA E ACIDENTE
Os empregadores ficam obrigados a contrata9ao de seguro de vida , individual ou em grupo , em
ap61ice especifica, junta a companhia de sua preferencia , em favor de seus empregados , devendo
cada um ser segurado em, no minima , 25 (vinte e cinco) vezes o valor do salario minima nacional
para os casos de morte natural ou aposentadoria por invalidez, por doen9a ou acidente , e de 50
(cinquenta) vezes o referido valor, para os casos de morte acidental , sendo certo que tal seguro e
totalmente mantido pelos empregadores, ressalvados os casos de restri96es impostas pela
SUSEP para contrata9ao do seguro, hip6tese em que fica o condominio liberado de tal obriga9ao.
Paragrafo Primeiro: Fica o empregador desobrigado da contrata9ao do referido seguro para s
empregados que tiverem idade igual ou superior a 60 anos , em virtude de restri9ao imposta pela
companhias seguradoras , que nao disp6em de cobertura para tal faixa etaria , sendo certo que na
hip6tese de ocorrencia de sinistros envolvendo empregados nesta faixa etaria , nao caberao
quaisquer indeniza96es por parte do empregador.
Paragrafo Segundo: 0 empregado portador de invalidez permanente devera , para requerer a
companhia seguradora declara9ao de Medico do
respectiva indeniza9ao , protocolar junto
Trabalho , atestando essa condi9ao , conforme circular da SUSEP 302/2005 .

a

Outro s Auxilios
CLAUSULA VIGESIMA TERC EIRA - COMPLEMENTA<;AO SALARIAL EM DECORRENCIA DE
LICEN<;A MEDICA.
Os empregadores contratarao seguro junto a companhia de sua preferencia, com cobertura para
garantir ao empregado afastado por mais de 30 (trinta) dias em decorrencia de doen9a ou
acidente , complementa9ao salarial no valor da diferen9a entre o auxilio-doen9a pago pelo 6rgao
de seguridade e o valor da remunera9ao que perceberia se estivesse trabalhando , limitado ' aje 3
(tres) meses de beneficio , ou seja, 90 (noventa) dias consecutivos de afastamento, ressalva os\ ~s
casos de restri96es impostas pela SUSEP para contrata9ao do seguro , hip6tese em qu ·ca o
condominio liberado de tal obriga9ao .
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Paragrafo Primeiro: Para ter direito a cornplementa9ao de que trata esta clausula , o empregado
fica obrigado a submeter-se a exame medico peri6dico, a criteria do INSS/Seguradora , e as
expensas deste.
Paragrafo Segundo: Retornando as suas atividades norrnais de trabalho, o rnesmo empregado
nao podera usufruir novamente do presente beneffcio em um prazo inferior a 12 (doze) meses , a
contar da data do retorno do ultimo afastamento .
Paragrafo Terceiro: Nao havendo pagamento de auxflio -doen9a, em razao do empregado ja ser
aposentado nao havera complern entac;:aoa ser paga .
Contrato de Trabalho
Admissao, Demissao, Modalidades Normas para Admissao/Contrata9ao
CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - CONTRATO DE TRABALHO Os empregadores ficam
obrigados ao fornecimento de c6pia do contrato de trabalho escrito celebrado com seu
empregado , salvo se as suas condi96es basicas constarem anotadas na carteira de trabalho .
Desligamento/Demissao
CLAUSULA VIG ESIMA QUINTA - RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO
E facultado ao empregador solicitar a assistencia do sindicato laboral para homologar a rescisao
do contrato de trabalho.
9

Paragrafo Unico: Nas rescisoes de contrato de trabalho, encerrando o periodo de aviso previo ,
inclusive aquele previsto na clausula 27 3 , seja ele trabalhado ou indenizado, no mes da data base,
as verbas rescis6rias, devidamente corrigidas com o percentual deferido, serao pagas em
Rescisao Complementar , nao sendo devida a multa prevista no art. 9° da Lei 6. 708/79 e art . 9° da
Lei 7.238/84 .
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DISPENSA DO EMPREGADO APOSENTADO
No caso de demissao , sem justa causa , de empregado aposentado que continua trabalhando par
o mesmo empregador, a base de calculo da multa rescis6ria sera o saldo do FGTS relative a todo
o periodo trabalhado , tendo em vista o entendirnento do STF, no sentido de que a aposentadoria ,
requerida por iniciativa do trabalhador, nao representa forma de dissoluc;:ao do contrato de trabalho
(ADIN-1721 , de 11/10/2006 e Orienta9ao Jurisprudencial do TST-SDl -I n° 361, de 14.05.2008 DJU 20.05.2008) .
Aviso Previo
CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - AVISO PREVIO PROPORCIONAL

0 aviso previo, nas rescisoes de iniciativa do empregador, sera proporcional ao tempo de servi90
para o mesmo empregador , conforme previsto na Lei n° 12.506/2011 .
Paragrafo Primeiro: Para os empregados com idade igual ou superior a 50 (cinquenta) an , , ue
tenham mais de dais anos de servi9os prestados ao mesmo empregador , fica assegurado o , ire1o
ao aviso previo equivalente a 60 (sessenta) dias , desde que o resultado da aplica9ao da ~y
12.506/11 resulte em periodo inferior .
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Paragrafo Segundo: 0 empregado podera cumprir em trabalho os trinta primeiros dias com a
redu9ao da carga horaria em duas horas diarias ou faltar ao servi90, sem prejuizo do salario
integral, por 07 (sete) dias corridos (art. 488, da CLT).
Paragrafo Terceiro: Os dias subsequentes serao pagos a titulo de aviso previo indenizado , com
base na maior remunera9ao percebida.
Outras normas referentes a admissao, demissao e modalidades de contrata,;ao
CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - GARANTIA DAS CONTRIBUl<;OES PREVIDENCIARIAS
Defere-se ao empregado demitido sem justa causa, durante os doze meses que antecederem a
data em que adquire o direito a aposentadoria voluntaria plena, por tempo de servi90 ou
implemento de idade, o pagamento do valor correspondente ao recolhimento da contribui9ao
previdenciaria devida pelo empregador dos meses faltantes, desde que trabalhe para o mesmo
empregador ha, no minima , 5 (cinco) anos, ininterruptos .
Paragrafo Unico: Sendo do interesse do empregador, este podera efetuar mensalmente o
pagamento da contribui9ao previdenciaria, em nome do empregado, na condi9ao de "contribuinte
individual", entregando a este o respectivo comprovante de recolhimento .
Relat;oes de Trabalho

10

Condi,;oes de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades Estabilidade Mae
CLAUSULA VIGESIMA NONA - GESTANTE
As empregadas gestantes gozarao de garantia de emprego e salario ate o prazo de 60 (sessenta)
dias ap6s o termino do periodo preconizado no art. 10, II, letra "b", do ADCTCF/ 88, salvo os
casos de rescisao de contrato por justa causa comprovada ou por iniciativa da empregada .
Paragrafo Unico: No periodo de sessenta dias de garantia no emprego advindo da presente
norma coletiva, o empregador podera dispensar a empregada , desde que efetue o pagamento na
rescisao de contrato de trabalho, da indeniza9ao correspondente ao periodo de 60 dias previstos
no caput, computando o mesmo para todos os efeitos legais.
Outras estabilidades
CLAUSULA TRIGESIMA - LICEN<;A-MEDICA
E assegurada a garantia de emprego ao empregado que retornar de licen9a medico-previdenciaria
ate 30 (trinta) dias ap6s o termino da referida licen9a, desde que tal tenha sido por prazo igual ou
superior a 30 (trinta) dias.
Paragrafo Primeiro: A estabilidade prevista no caput nao se aplica as hip6teses de acidente do
trabalho , que tern norma especifica quanta a estabilidade do empregado .
Paragrafo Segundo: 0 periodo de estabilidade provis6ria podera ser indenizado, no caso da
ocorrencia da dispensa imotivada do empregado , devendo ser computado no tempo de sf rv.i90
t\ \
para todos os efeitos legais.
Jornada de Trabalho - Dura,;ao , Distribui,;ao, Controle, Faltas Durat;ao e Horario ~·
CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - ESCALA DE SERVl<;O
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Empregado e empregador poderao acordar jornada de seis horas em turnos ininterruptos de
revezamento, ou a escala unificada de 12x36.
Paragrafo Primeiro: A remunera<;:aomensal pactuada pelo horario previsto no caput abrange os
pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados , bem
como serao considerados compensados os feriados e as prorroga96es de trabalho noturno ,
quando houver , de que tratam o art. 70 e o § 5° do art. 73, da CLT.
Paragrafo Segundo: Compreendendo a escala o periodo noturno (22 as 5), sera devido ao
empregado 01 (uma) hora extraordinaria, em razao da redu<;:aoda hora noturna, sem que, no
entanto , este pagamento enseje a descaracteriza<;:aoda escala 12x36.
Paragrafo Terceiro: O intervalo para repouso e alimenta<;:ao, na escala unificada de 12x36 horas ,
devera ser de 01 (uma) hora, na jornada diurna e de 02 (duas) na jornada noturna , o qual ja est~
embutido nas 12 horas corridas da jornada de trabalho.
Paragrafo Quarto: A nao concessao ou a concessao parcial do intervalo intrajornada m1n1mo,
para repouso e alimenta9ao, implica o pagamento, de natureza indenizat6ria, apenas do periodo
suprimido, com acrescimo de 60% (sessenta por cento) sobre o valor da remunera<;:ao da hora
normal de trabalho .
Paragrafo Quinto: A forma de calculo disposta no paragrafo quarto desta clausula sera valida a
partir da vigencia desta conven<;:aocoletiva, nao alcan<;:andositua<;:6espreteritas .
11

Paragrafo Sexto: Os pagamentos relativos ao intervalo para repouso e alimenta<;:ao nao
concedidos ou concedidos parcialmente , devem ser feitos sob rubrica especifica.
Paragrafo Setimo: Concedido o intervalo para repouso ou alimenta<;:ao referente ao paragrafo
terceiro desta clausula, as horas extras advindas da aplica9ao do paragrafo segundo nao serao
devidas.
Paragrafo Oitavo: Considera-se ja remunerado o trabalho
porventura coincidam com a referida escala .

realizado aos domingos

q

Paragrafo Nono: Nas jornadas de 12x36 horas , as faltas injustificadas a serem descontadas
corresponderao a 1/15 avos da remunera<;:aodo trabalhador, sem repercussao no RSR.
Paragrafo Decimo: No sistema de escala de 12x36 horas , cujo salario e mensal, nao interferira
na remunera<;:aodo empregado o nl'.1merode dias efetivamente trabalhados no mes (15 ou 16
dias), levando-se em considera<;:aoque estes tern 28, 29, 30 ou 31 dias.
Paragrafo Decimo Primeiro : Na elabora<;:ao da escala do regime de plantao devera ser
rigorosamente observado que, pelo menos , uma folga mensal coincidira com um dia de domingo .
No caso de empregada mulher, a folga devera coincidir com , pelo menos, dois domingos no rr· s.
Paragrafo Decimo Segundo: A mudanr,-:ada jornada de trabalho, da escala 12x36, para a
horas semanais, ajustada de comum acordo entre empregado e empregador, nao
obrigatoriedade de qualquer aumento salarial.
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Paragrafo Decimo Terceiro: lnstitufda a jornada de seis horas em turnos ininterrup tos , sera
concedido um intervalo de 15 minutes, conforme estabelece o § 1° do art. 71 da CL T.
Paragrafo Decimo Quarto: Considerando as peculiaridades da jornada 12x36, a esta nao se
aplica a regra do art. 134, §4°, da CL T, que veda o inicio das ferias no perfodo de dois dias que
antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado.
CLAUSULA TR IGESIMA SEGUNDA - JORNADA REDUZIDA
Os empregadores que contratarem empregados para trabalhar em jornada inferior a 40 horas
se manais deverao estabelecer essa condi9ao especia l em contrato escrito , fixando a jornad a
sema nal e a remunera9ao do trab alhado r em proporcionalidade as horas trabalhadas.
lntervalos para Descanso
CLAUSULA TRIGESIMA TERCE IRA - INTER VALO PARA REPOUSO E ALIM ENTA<;AO
Os intervalos para repouso e alimenta9ao, nao serao computados na dur a9ao de trabalho (§ 2° do
art. 7 1 da CL T) , exce9ao da escala 12x36.

a

Paragrafo Primeiro: A nao concessao ou a concessao parcial do intervalo intrajornada minimo ,
para repouso e alimenta9ao, implica o pagamento, de natureza inden izat6ria , apenas do periodo
suprimido, com acrescimo de 60% (sessenta por cento) sobre o valor da remunera9ao da hora
normal de trabalho .
Paragrafo Segundo: Os pagamentos relatives ao intervalo para repouso e alimenta9ao nao
concedidos ou concedidos parcialmente, devem ser feitos sob a rubrica "intervalo intrajornada ".
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CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - PRORROGA<;AO DO INT ERVALO PARA REPOUS
ALIMENTA<;AO
E garantido aos empregados e empr egado res celebrarem acor dos para prorroga9ao do interv alo
de repouso e alimenta9ao, nao podendo referido perfodo exceder a quatro horas consecutivas,
nos termos do art. 71, da CL T , considerando as peculiaridades da atividade profissional.
Falt as

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - ABONO DE FAL TAS DO EST UDANT E
Serao abonadas as faltas ao servi90 dos empregados estudantes, quando decorr entes de
comparecimento a exames e provas escolares de estabelecimentos de ensino , inclusiv e
profissionalizantes , desde que haja incompatibilidade
horaria e previa comunica9ao ao
empregador.
Outras disp osi<;oes so bre jorn ada
CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - DIA DO EMPREGADO DE EDIFICIO
Fica estipulado que o dia 29 de jun ho de cada exercicio e co nsid erado como feriado profi ss~·. nal
da categoria , denominado "Dia do Empreg ado de Edificio" e, como tal , a remunera9ao dess
ia
sera acrescida de 100% (ce m por cento) sobre o valor da hora normal , se trabalhado .
·
Fer ias e Licen~ as
Rem un era<;ao de Feria s

CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA - FERIAS PROPORCIONAIS
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Fica assegurado aos empregados com menos de 01 (um) ano de servic;:o,que pedirem demissao ,
o direito ao recebimento de ferias proporcionais.
Saude e Segurarn;a do Trabalhador
Uniforme
CLAUSULA TRIGESIMA OITAVA - UNIFORM ES

Os empregadores fornecerao gratuitamente aos seus empregados os uniformes de uso
obrigat6rio, em numero de 04 (quatro) jogos de vestuarios por ano, bem como o Equipamento de
Protec;:ao Individual (E.P.I.) exigidos para a prestac;:ao dos servic;:os, sendo vedado qualquer
desconto de salario por danos aos mesmos, desde que nao haja culpa do empregado.
Paragrafo Primeiro: O E.P.1., quando fornecido pelo empregador, e de uso obrigat6rio pelo
empregado, sendo considerada falta punivel a sua nao utilizac;:ao.
Paragrafo Seg undo: Os E.P.l's necessarios sao aqueles identificados no PCMSO e PPRA.

Exames Medico s
CLAUSULA TRIGESIMA NONA - NORMAS REGULAMENTADORAS

Conforme determinac;:ao legal, os condominios estao obrigados a dar cumprimento as NR 7 PCMSO e NR 9 - PPRA.
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Paragrafo Primeiro: Conforme faculta a NR7, no item 7.3.1.1.2., os condominios com mais de 25
(vinte e cinco) empregados e com ate 50 (cinquenta) empregados, estao desobrigados de indicar
medico coordenador do PCMSO - Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional.
Paragrafo Segundo: Nao obstante a liberalidade contida no paragrafo anterior, os condominios,
independentemente do numero de empregados, deverao dar cumprimento as demais exigencias
da NR 7 - PCMSO.
Rela96es Sindicais Contribui96e s Sindicais
CLAUSULA QUADRAG ESIMA - CONTRIBUl<;AO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS

Os empregadores descontarao obrigatoriamente dos empregados beneficiados, quantia
equivalente de 01 (um) dia da remunerac;:aodo mes de abril de 2019, ja corrigida na forma da
presente convenc;:ao coletiva, de uma s6 vez, em favor do SEEMRJ, a tftulo de contribuic;:ao
assistencial, para ampliac;:aoe remunerac;:aodos servic;:osassistenciais oferecidos a categoria , na
forma do deliberado pela categoria reunida em Assembleia Geral Extraordinaria especffica,
realizada aos 07/02/2019 , na conformidade com o dispositivo contido na letra "e" do art. 513 da
CLT, sob a responsabilidade do Sindicato Profissional, devendo as importancias dai decorrentes
serem recolhidas diretamente aos cofres do Sindicato dos Empregados em Ediffcios Residenciais ,
Comerciais, Mistos, Condominios e Similares do Municf pio do Rio de Janeiro, ou onde este
designar, com vencimento ate cinco dias ap6s o pagamento dos salaries ja reajustado s pela
presente convenc;:aocoletiva.
Paragrafo Primeiro: Fica assegurado aos empregados o direito de oposI9ao ao ref ri
desconto, o qual podera ser apresentado pessoalmente ou por correspondencia com avis
recebimento , com identificac;:aodo opoente, bem como do nome e enderec;:odo empregador , a
subsede do sindicato profissional, localizada na Aven ida Treze de Maio, 47 sala 2.308, Cent o,
SEDE:
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SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EDIFICIOS
RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, MISTOS, CONDOMINIOS E
SIMILARES DO MUNIC!PIO DO RIO DE JANEIRO - RJ.
Fundado em 20 de agosto de 1954

de Janeiro , RJ, CEP 20031-000, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do dia de
ingresso do requerimento de dep6sito da presente convengao na Superintendencia Regional do
Trabalho, a exemplo da Ordem de Servigo do Ministerio do Trabalho e Emprego de n° 1, de 24 de
margo de 2009.
Paragrafo Segundo: O Sindicato Profissional assume total responsabilidade financeira pela
devolugao do valor descontado dos empregados diretamente aos empregadores, acrescido de
juros e corregao monetaria, se for o caso, bem como por qualquer consequencia advinda da
presente clausula , inclusive respondendo judicialmente, no polo passivo, como principal
responsavel, a qualquer oposigao ao referido desconto , excluindo do feito a entidade patronal e
seus representados.
Paragrafo Terceiro: A devolugao do valor descontado do empregado, prevista no caput, se dara
a qualquer tempo, durante a vigencia da presente convel1(;ao coletiva, mediante a apresentagao
ao Sindicato Profissional, pelo empregador e/ou sua administradora, de carta do empregado se
opondo ao desconto da contribui9ao efetuado na sua remuneragao , ficando estabelecido o prazo
maximo de 15 dias para o Sindicato Laboral fazer a devolu9ao/pagamento ao empregador, que
ficara responsavel por devolve-lo ao empregado tambem no prazo de ate 15 clias ou, no maxima ,
ate o pagamento cla fol!?a seguinte , preferencialmente atraves de credito no comprovante de
pagamento mensal do salario , sem excluir a obriga9ao pactuada no paragrafo anterior.
Paragrafo Quarto: Fica vedada qualquer pratica de ato ou atitude pelo empregador que vise, ou
culmine , impedir o trabalhador de exercer o direito de contribuir para o sindicato profissional.
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CLAUSULA QUADRAGESIMA

PRIMEIRA - DA CONTRIBUl<;AO CONFEDERATIVA

Em aten9ao ao disposto no lnciso IV, do artigo 8° da CF/88, ficam ratificadas as disposi96es
aprovadas por unanimidade nas AGEs Profissionais, realizadas aos 04/09/1990 , 09/05/2004 ,
22/05/2005, 28/05/2006, 29/04/2007 , 24/01/2008, 08/03/2009, 24/01/2010, 06/02/20 , 1,
12/02/2012, 03/03/2013 , 05/01/2014 , 04/01/2015, 21/02/2016, 12/02/2017, 18/02/2018
07/02/2019, por prazos indeterminados , atinentes a obrigatoriedade do recolhimento da
contribuigao confederativa, a razao de 2% (dois por cento) do salario base mensal de cada
empregado , para a manuten9ao do sistema confederativo da representagao sindical vigente. Os
valores arrecadados devem ser recolhidos diretamente aos cofres do SEEMRJ, ou onde este
designar , ate o dia 10 (dez) do mes subsequente ao do correspondente desconto efetuado.
Paragrafo Primeiro: Os empregados representados pelo Sindicato Profissional que autorizarem o
referido desconto deverao faze-lo individualmente e por escrito , documento contendo seu nome ,
numero da CTPS e nome e endere90 do condorninio em que trabalha, em duas vias, uma sendo
entregue ao seu empregador e outra nas dependencias do Sindicato Profissional , para
conhecimento e arquivo.
Paragrafo Segundo: 0 Sindicato Profissional assume total responsabilidade por qualquer
consequencia advinda da presente clausula, bem como das situa96es preteritas , respondendo
judicialmente, no polo passivo , como principal responsavel, a qualquer oposi9ao ao re~
fido
desconto, excluindo do feito a entidade patronal e seus representados.
Paragrafo Terceiro: Fica vedada qualquer pratica de ato ou atitude pelo empregador que vis
culmine, impedir o trabalhador de exercer o direito de contribuir para o sindicato profissional.
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SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EDIFiCIOS
RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, MISTOS, CONDOMINIOS E
SIMI LARES DO MUNICiPIO DO RIO DE JAN EIRO - RJ.
Fundado em 20 de agosto de 1954

Disposic;:oesGerais Regras para a Negociac;:ao
CLAUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA - LIVRE NEGOCIA<;AO ,

A qualquer tempo as respectivas entidades sindicais, bem como empregado e empregador ,
poderao livremente negociar aumento salarial ou melhoria das condi96es de trabalho.
CLAUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA - NEGOCIA<;AO

Por ocasiao do estabelecimento do piso salarial pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro , os
sindicatos convenentes se comprometem a se reunirem para negociar eventual revisao da
presente conven9ao .

Outras Disposic;:oes
CLAUSULA QUADRAGESIMA

QUARTA - BANCO DE EMPR EGO

As entidades convenentes instituirao um banco de emprego , visando a coloca9ao e a recoloca9ao
da mao de obra no respectivo mercado de trabalho, podendo as partes interessadas entrar em
contato com o sindicato profissional, objetivando a recoloca9ao profissional.
CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA - PR EVALENCIA DA CONVEN<;AO
Os Sindicatos Convenentes, de comum acordo e com lastro no artigo 7°, XXVI da Constitui9ao
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Federal e artigo 611-A , da CLT, estabelecem que a presente conven9ao coletiva de trabalho ,
prevalece sobre qualquer norma legal que com ela conflite, tanto nas esferas federal , estadual e
municipal , especialmente, mas nao se limitando , as que digam respeito aos valores relativos aos
pisos salariais.
Rio de Janeiro , 18 de julho de 2019.
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PEDRO JOSE MARI ,J ) NANDES WAHMANN
Presidente SINDICATO EMPRES
C. V. L. A. IMO. COND. R. C. T. EST. R.J

---

r---1
t?r7
Presidente SINDI

SEDE:

0

C RLOS
TONIO CUNHA DE OLIVEIRA
OS EMP. EM EDIF. RESID. COMERC. MISTOS CONDOMINIOS E
SIMILARES DO M.R.J

Av. Nossa Senhora de Copacaba11
a, 728 - Grupos 1101 a 1106. Copacaba11
a Tel.: 2255-S288 - CL:P: 22050-00 1
Rua Sele de Sctcmbro, 55 - sala 804 :i 806. 2605 e 2606 - Tel.: 2262-4243 - Ce111ro - CEP: 20050-004
Pra~a Saens Pe,)a. 45 - sala 607 - Tel.: 2254-91S.l - l ijnca - CEI': 20521-070
Rua Gild:is io Amado. 55 - sala 304 l ei.: 2493-2273 - 13arra da Tijuca - CEP: 2263 1-020
Rua Dr. Mario Guimaraes,4280 - salas 106 e 108- Tel.: 2667-9.174 - NO\a lgua~u - Cet1tH,- C'EP: 26255-2.l0
A,·. 1'1aria Teresa. 260 - sala .l l0 e .111- Tel.: 241.1-0566 - Campo Graude - CEP: 2.l .050-160
Rua Alex No\'eli110
, 50 - loja 08 - Vila No,·,1- Cabo Frio - Tel.: (22) 2647-.11% C'EP: 28907-.150
Estrada No\'a de /\·tau:\, 962 c I020 Praia de l\1au:i - Tel.: 263 1- 1242
Site: \\ \\ \\',see1mj_\)tg.br

