
TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2016/2017 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/. 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: ES000223/2016 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 23/05/2016 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR021933/2016 
NÚMERO DO PROCESSO: 46207.003213/2016-43 
DATA DO PROTOCOLO: 13/05/2016 

NÚMERO DO PROCESSO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 46207.004161/2015-41 
DATA DE REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 25/05/2015 

SINDICATO PATRONAL DE CONDOMINIOS RESID. COMERC. MISTOS E EMP. ADM. DE CONDOM. NO 
ESP.SANTO-EXCETO REG. SUL, CNPJ n. 39.781.778/0001-10, neste ato representado(a) por seu 
Presidente, Sr(a). CYRO BACH MONTEIRO;

E 

SIND EMPREG EM CONDOMINIOS RESID. (VERTICAL E HORIZONTAL) COMERC. MISTOS E 
SHOPPING CENTERS NO MUNIC.DE VILA VELHA, CNPJ n. 04.402.449/0001-37, neste ato representado
(a) por seu Presidente, Sr(a). FERNANDO ANTONIO DRUMOND;

celebram o presente TERMO ADITIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as 
condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º
de abril de 2016 a 31 de março de 2017 e a data-base da categoria em 01º de abril. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) dos 
EMPREGADOS EM CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS, (VERTICAL E HORIZONTAL) COMERCIAIS, 
MISTOS E SHOPPING CENTERS, no município de Vila Velha/ES, com abrangência territorial em Vila 
Velha/ES. 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
PISO SALARIAL 

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL 

Ficam estabelecidos para a categoria profissional a partir de Primeiro de abril de 2016, os 
seguintes pisos salariais (salário base):

a) Porteiro: R$1.069,75 (um mil, sessenta e nove reais, setenta e cinco centavos);

b) Faxineiro, auxiliar de serviços gerais e outros não especificados: R$952,84 
(novecentos e cinquenta e dois reais, oitenta e quatro centavos);

c) Secretária, Escriturário: R$986,56 (novecentos e oitenta e seis reais, cinquenta e seis 
centavos);

d) Encarregado de Serviços Gerais – R$1.087,65 (um mil, oitenta e sete reais, sessenta e 
cinco centavos);

e) Ascensorista – R$1.247,65 (um mil duzentos e quarenta e sete reais, sessenta e cinco 
centavos); 
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f) Encarregado Geral - R$1.317,57 (um mil, trezentos e dezessete reais, cinquenta e sete 
centavos).

§ 1º - Os empregados, na admissão, receberão durante o período de experiência, salário de 
ingresso, com redução de 25% (vinte e cinco por cento) incidente sobre o salário contratado, 
ressalvado que não poderá haver pagamento menor que o valor do salário mínimo 
estabelecido por lei.

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL 

Os empregados abrangidos por esta convenção terão seus salários reajustados em Primeiro 
de abril de dois mil e dezesseis (01/04/2016), conforme segue:

a) Para os empregados com salário até R$2.300,00 (Dois mil e trezentos reais), o reajuste 
salarial será de 10% (dez por cento);

b) Para os empregados com salário superior a R$2.300,01 (Dois mil e trezentos reais e um 
centavo), o reajuste salarial será de 8,60% (oito vírgula sessenta por cento);

c) O reajuste acima é incidente sobre o salário base pago em abril de 2015, zerando assim 
todas e quaisquer perdas salariais existentes.

§ 1º - Na correção salarial estabelecida no “CAPUT”, serão compensáveis todos os abonos e 
antecipações concedidos pelos empregadores no período de 01/abril/2015 a 31/Março/2016, 
exceto os decorrentes de promoção, término de aprendizagem ou experiência, transferência 
de cargo, equiparação salarial determinada por sentença judicial ou alteração resultante de 
majoração da jornada de trabalho.

§ 2º - Inexistindo paradigma ou se tratando de empresa em condomínio constituído e em 
funcionamento após a data base, bem como, empregado admitido no período adiante com 
salário diferenciado do piso estabelecido na cláusula primeira, será adotado o critério 
proporcional ao tempo de serviço, ou seja, 1/12 avos do índice de reajustamento decretado 
por mês de serviço ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias com adição da época de 
contratação, conforme segue.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

CLÁUSULA QUINTA - AJUDA ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA) 

mês admissão
salário até R$ 

2.300,00
salário acima R$ 

2.300,01
Abril/15 10,00% 8,60%
Maio/15 9,17% 7,88%

Junho/15 8,33% 7,17%
Julho/15 7.50% 6,45%

Agosto/15 6,67% 5,73%
Setembro/15 5,83% 5,02%
Outubro/15 5,00% 4,30%

Novembro/15 4,17% 3,58%
Dezembro/15 3,33% 2,87%

Janeiro/16 2,50% 2,15%
 Fevereiro/16 1,67% 1,43%

Março/16 0,83% 0,72%
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Fica estabelecido a concessão mensal de uma cesta Básica ou ticket alimentação no valor de 
R$185,00 (cento e oitenta e cinco reais), assegurando os valores atuais já pagos pelos 
empregadores.

§ 1º - Fica assegurado o acréscimo de R$25,00 (vinte e cinco reais) no valor da Cesta Básica, 
Vale Alimentação ou Ticket Alimentação, aos empregados que até o mês de março/2016, 
recebiam valor superior a R$160,00 (cento e sessenta reais);

§ 2º - Será concedido Cesta Básica, Vale Alimentação ou Ticket Alimentação, ao empregado 
em gozo de férias;

§ 3º - A empregada gestante, será concedida a Cesta Básica, Vale Alimentação ou Ticket 
Alimentação, durante todo o período de Licença Maternidade.

§ 4º - O empregado que faltar injustificadamente, não terá direito a cesta básica acima 
estabelecida, dentro do mês ou do mês subsequente, se já concedida;

§ 5º - Ao empregado horista, será concedido o valor correspondente a 50% (cinquenta por 
cento) do valor da Cesta Básica, Vale Alimentação ou Ticket Alimentação;

§ 6º - Ao empregado em auxilio doença, será concedido cesta básica, vale alimentação ou 
ticket alimentação, pelo período de 03 (três) meses, após o prazo legal de afastamento;

§ 7º - A concessão do referido benefício não possui natureza salarial;

§ 8º - Os empregadores poderão fornecer a seus empregados o cartão Sipces Card 
Alimentação de bandeira Ecardes nas condições abaixo:

a) Assegurar o crédito no cartão do trabalhador, dentro das condições contratuais, em caso de 
afastamento por acidente no trabalho ou por necessidade de saúde (com exceção de doença 
pré-existente e licença maternidade) por um período de até 03 (três) meses, tendo por 
referência o ultimo valor creditado no cartão do trabalhador antes do evento;

b) O crédito deverá ser solicitado exclusivamente pelo departamento de recursos humanos da 
empresa ou, pelo síndico, administradora ou qualquer representante legal do condomínio da 
base do CONTRATANTE por meio de e-mail dirigido ao endereço eletrônico 
seguro@ecardes.com.br, o que gerará de forma automática confirmação de recebimento, sem 
a qual a solicitação será tida como inexistente. Não se admitirá que a solicitação seja feita de 
forma direta pelo trabalhador que possa fazer jus ao crédito;

c) A solicitação acima mencionada deverá ser instruída com cópias legíveis de provas 
documentais adequadas e atualizadas sobre os fatos nela narrados, especialmente no que 
tange não só a concessão do benefício equivalente pelo INSS, mas também o prazo pelo qual 
deverá se estender, sem prejuízo de que possa a CONTRATADA, a qualquer tempo, requisitar 
documentação complementar pertinente ao caso. Na ausência de informação oficial quanto ao 
prazo de duração do benefício outorgado pelo INSS, será ele tida como fixado em 15 (quinze) 
dias, nada obstando que possa a empresa ou condomínios da base do CONTRATANTE fazer 
prova de que foi prorrogado, sempre observado o limite máximo previsto no caput;

d) A CONTRATADA, de posse de todos os documentos que entender competentes, terá o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para análise da solicitação, bem assim o oferecimento de 
resposta;

e) Fica estabelecido, inclusive, que o crédito deverá ser requerido até o dia 10 do mês 
subsequente ao do sinistro, sob pena, em assim não ocorrendo, de ser caracterizada renúncia 
quanto ao eventual recebimento.

Página 3 de 4Mediador - Extrato Termo Aditivo de Convenção Coletiva

24/05/2016http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR0219...



DISPOSIÇÕES GERAIS 
REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO 

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO PARA ENTREGA PAUTA REIVINDICATÓRIA 

O Sindiconvive se compromete a entregar até o dia 20 de fevereiro de 2017 a pauta 
reivindicatória a CCT 2017/2019, visando à realização das reuniões de negociações no mês 
de março/2017.

APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA SÉTIMA - MANUTENÇÃO CLÁUSULAS CCT 2015/2017 

Ficam mantidas as demais cláusulas pactuadas na CCT 2015/2017.

Vitória, 06 de abril de 2016.

ANEXOS 
ANEXO I - ATA REUNIÃO SIPCES X SINDICONVIVE 

Anexo (PDF)

    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego 
na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 

CYRO BACH MONTEIRO 
PRESIDENTE 

SINDICATO PATRONAL DE CONDOMINIOS RESID. COMERC. MISTOS E EMP. ADM. DE CONDOM. NO ESP.SANTO-
EXCETO REG. SUL 

FERNANDO ANTONIO DRUMOND 
PRESIDENTE 

SIND EMPREG EM CONDOMINIOS RESID. (VERTICAL E HORIZONTAL) COMERC. MISTOS E SHOPPING CENTERS NO 
MUNIC.DE VILA VELHA 
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