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SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANA PRIVADA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CNPJ n.
36.047.140/0001-62, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). EDIMAR BARBOSA;
E
SINDICATO DOS EMPREGADOS NAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE VALORES,ESCOLTA
ARMADA, RONDA MOTORIZADA,MONITORAMENTO ELETRONICO E VIA SATELITE, AGENTE DE SE,
CNPJ n. 05.904.803/0001-94, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). SERAFIM GERSON
CAMILO;
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 janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 e a data-base da categoria em 01º de janeiro.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA
O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) dos
trabalhadores nas empresas de transportes de valores, escolta armada, ronda motorizada,
monitoramento eletrônico e via satélite, agentes de segurança pessoal e patrimonial, segurança e
vigilância em geral, exceto, a categoria dos trabalhadores vigilantes de carro forte, guarda,
transporte de valores, escolta armada e tesouraria, com abrangência territorial em Aracruz/ES,
Cariacica/ES, Fundão/ES, Guarapari/ES, Serra/ES, Viana/ES, Vila Velha/ES e Vitória/ES.

Salários, Reajustes e Pagamento
Reajustes/Correções Salariais

CLÁUSULA TERCEIRA - DO SALÁRIO NORMATIVO

Os salários dos empregados abrangidos pelo presente instrumento coletivo serão
reajustados, a partir de 1º de janeiro de 2019, pelo percentual de 3,77% (três
inteiros e setenta e sete centésimos por cento), passando o salário anterior do
empregado-vigilante de R$ 1.344,15 (mil, trezentos e quarenta e quatro reais e

quinze centavos) para o valor de R$ 1.394,82 (mil, trezentos e noventa e quatro
reais e oitenta e dois centavos).
Parágrafo 1°. O salário normativo da função de vigilante de segurança pessoal, a
partir de 1º de janeiro de 2019, será reajustado pelo percentual de 3,77% (três
inteiros e setenta e sete centésimos por cento) passando o salário anterior de R$
1.610,58 (mil, seiscentos e dez reais e cinquenta e oito centavos), para o valor de
R$ 1.671,29 (mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos).
Parágrafo 2°. O salário normativo da função de vigilante de ronda motorizada, a
partir de 1º de janeiro de 2019, será reajustado pelo percentual de 3,77% (três
inteiros e setenta e sete centésimos por cento) passando o salário anterior de R$
1.477,37 (mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos), para o
valor de R$ 1.533,06 (mil, quinhentos e trinta e três reais e seis centavos).
Parágrafo 3°. Ficam garantidos aos empregados inspetores, supervisores e fiscais
das empresas abrangidas pelo presente instrumento coletivo o piso mínimo de R$
1.871,49 (mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos) para
vigorar no período de 01.01.2019 a 31.12.2019, bem como os mesmos benefícios
concedidos aos empregados-vigilantes (tíquete alimentação, adicional de
periculosidade, horas extras e adicional noturno), sendo que as horas extras e o
adicional noturno dependerão exclusivamente da forma do trabalho diário.
Parágrafo 4°. Os empregados ligados à área administrativa das empresas
abrangidas neste instrumento coletivo terão seus respectivos salários reajustados
pelo mesmo percentual utilizado para a repactuação do valor do salário normativo
do empregado-vigilante. Os empregados que tenham diploma de nível superior e
percebam salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos
benefícios do Regime Geral de Previdência Social terão seus respectivos salários
corrigidos mediante livre negociação com seus empregadores, ficando excluídos
dos índices aqui pactuados.
Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para cálculo

CLÁUSULA QUARTA - DO IMPACTO ECONÔMICO

Em razão da celebração do presente termo aditivo ao instrumento coletivo as
empresas de segurança privada, levando em consideração os vários tipos de
postos de trabalho, terão dispêndio, em média, de 4,48% (quatro inteiros e quarenta
e oito centésimos por cento) nas suas despesas operacionais, com reflexos diretos
sobre os custos dos contratos de prestação de serviços de vigilância privada.

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros
Auxílio Alimentação

CLÁUSULA QUINTA - DO TÍQUETE ALIMENTAÇÃO

As partes estabelecem que o tíquete alimentação terá o valor individual e nominal
de R$ 30,00 (trinta reais) para o período de 01.01.2019 a 31.12.2019 e as
empresas somente poderão contratar o benefício na modalidade "alimentação", ou
seja, o benefício não poderá ser na modalidade "tíquete refeição" e será fornecido
por dia trabalhado, independentemente da jornada diária de trabalho.
Parágrafo 1º. Fica convencionado que nos contratos onde houver previsão para o
fornecimento direto de alimentação as empresas fornecerão também o tíquete
alimentação.
Parágrafo 2º. As partes convencionam que a entrega dos tíquetes alimentação
deverá ser realizada mensalmente e até o 5º (quinto) dia útil do mês a ser
trabalhado. A quantidade dos tíquetes alimentação dependerá da escala de
trabalho do obreiro. Nos casos de admissão e de retorno ao trabalho do empregado
os tíquetes alimentação serão entregues, no curso do mês, até o 5º (quinto) dia útil
e proporcionalmente aos dias que serão trabalhados.
Parágrafo 3º. Fica convencionado que em caso de faltas ao serviço (justificadas ou
não), os tíquetes alimentação serão deduzidos pelos dias não trabalhados e a
dedução respectiva será operada na entrega no mês subsequente.
Parágrafo 4º. Em razão do fornecimento do tíquete alimentação as empresas
poderão descontar o percentual fixado no PAT (Programa de Alimentação ao
Trabalhador), previsto na Lei nº 6.321/76, até o limite de 10% (dez por cento).
Parágrafo 5º. Por força do inciso XXVI, do artigo 7°, da Constituição Federal as
partes declaram solenemente que o tíquete alimentação ou a alimentação direta,
isto é, aquela fornecida no tomador dos serviços em razão do contrato, sob as
formas previstas nesta norma coletiva, não terão, em hipótese alguma, natureza
remuneratória, por isso mesmo, não podem ser considerados como salário-utilidade
ou salário in natura, nos termos da Lei nº 6.321/76, de seus Decretos
Regulamentadores e da Portaria GM/MTb nº 1.156/1993.
Parágrafo 6º. Quando o empregador convocar o empregado para se submeter a
cursos, palestras internas/externas e outras atividades inerentes à profissão, que
excedam a 04 (quatro) horas diárias de duração deverá lhe fornecer um tíquete
alimentação extraordinário ou alimentação direta.
Parágrafo 7º. Para o fornecimento do tíquete alimentação os sindicatos

convenentes e/ou as empresas terão livre arbítrio e preservando a livre
concorrência de celebrar contrato com qualquer firma especializada no
fornecimento de tíquete alimentação, desde que amplamente aceita no comércio
varejista no Estado do Espírito Santo.
Seguro de Vida

CLÁUSULA SEXTA - DO SEGURO DE VIDA OBRIGATÓRIO

Por esta cláusula fica convencionado que os sindicatos convenentes poderão
contratar seguro de vida em grupo com assistência funeral com qualquer
Seguradora de Seguros credenciada pela SUSEP, preservando a livre
concorrência, de modo que as empresas poderão ser subestipulantes do contrato e
o seguro deverá ser em favor de todos os empregados, especialmente os
empregados-vigilantes, já que a contratação é de caráter obrigatório, conforme a Lei
7.102/83 (art. 19), Decreto 89.056/83 (arts. 20 e 21) e Portaria 3233/2012 DG/DPF, observando, ainda, o disposto na Resolução CNSP 05/84 (anexa ao
instrumento coletivo). As empresas abrangidas pelo presente instrumento coletivo
poderão aderir ao seguro de vida em grupo contratado por quaisquer dos sindicatos
convenentes, como também poderão optar pelo contrato vigente, desde que mais
favorável aos empregados.
Parágrafo 1°. As partes convenentes estabelecem que as empresas abrangidas
pelo presente instrumento coletivo ficam obrigadas a contratar seguro de vida em
grupo, no ato da admissão do empregado, estabelecendo, ainda, como condições
mínimas os capitais segurados para todos os empregados disposto na Resolução
CNSP 05/84; a cobertura básica de morte por qualquer causa, obedecidas as
exclusões legais; a cobertura adicional de invalidez permanente, parcial ou total, por
acidente e o auxílio funeral.
Parágrafo 2°. Fica assegurada cobertura nas 24 (vinte e quatro) horas
ininterruptas, dentro e fora do trabalho, a partir da contratação do seguro de vida
em grupo, considerando acidentes e morte pelos valores e condições abaixo:
a) em caso de morte natural ou acidental do empregado-vigilante a indenização
será de 100% (cem por cento) do valor contratado;
b) em caso de invalidez permanente, total ou parcial, por acidente, fica garantido ao
empregado-vigilante, o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução
ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão, por
lesão física, causada por acidente pessoal coberto, ocorrido durante a vigência da
apólice, limitada até o percentual do capital segurado escolhido para essa garantia.
Para o cálculo da indenização deverá ser levado em consideração o percentual

correspondente constante da tabela para cálculo da indenização em caso de
invalidez permanente, constante das condições especiais, que deverá fazer parte
do contrato de seguro, limitado ao valor do capital segurado.
Parágrafo 3°. Fica estabelecido que as importâncias seguradas, de caráter legal e
obrigatório, para todos os empregados e por cobertura, corresponderão, no mínimo,
em cada mês os valores de 26 (vinte e seis) vezes a remuneração verificada no
mês anterior, para cobertura de morte por quaisquer causas naturais ou acidentais;
e a 2 (duas) vezes o limite fixado na letra “a”, para cobertura de invalidez
permanente parcial ou total, por acidente.
Parágrafo 4°. No caso do empregado que estiver afastado do trabalho por motivo
de férias, acidente, tratamento de saúde ou às expensas do INSS, as partes
estabelecem que será considerada como remuneração mensal o salário do
empregado acrescido do adicional de periculosidade devendo a seguradora
contratada pagar 26 (vinte e seis) vezes a remuneração pactuada, para cobertura
de morte por quaisquer causas naturais ou acidentais; e a 2 (duas) vezes o limite
fixado (que é de 26 vezes), para cobertura de invalidez permanente parcial ou
total, por acidente.
Parágrafo 5°. Se a empresa não contratar seguro de vida em grupo ou se contratar
sem observar as condições mínimas pactuadas responderá na ocorrência do evento
(morte ou invalidez permanente, parcial ou total por acidente), pelos valores
mínimos estabelecidos no presente instrumento coletivo.
Parágrafo 6º. Fica convencionado que os sinistros ocorridos deverão ser
informados pela empresa empregadora à seguradora contratada, por escrito,
imediatamente quando do seu conhecimento, por carta, fax, telegrama ou e-mail e,
posteriormente, deverá ser encaminhada a documentação para a regularização.
Parágrafo 7º. A seguradora contratada, na ocorrência de óbito do segurado, por
qualquer que seja a causa, deverá responder pela assistência do funeral, limitado
ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem qualquer custo adicional para as
empresas e sem nenhum desconto do valor do prêmio contratado, garantindo assim
a realização dos serviços de assistência funeral ou o reembolso ao custeador da
nota original das despesas efetivamente gastas com o funeral do empregado até o
limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), podendo os serviços serem prestados por
empresas de assistência funeral.
Parágrafo 8º. Para a obtenção da assistência funeral, um membro da família
deverá comunicar a empresa empregadora, que acionará a prestadora do serviço,
comunicando o falecimento do empregado e esta deverá, no prazo máximo de 03
(três) horas, disponibilizar a assistência funeral.
Parágrafo 9º. Para fins de reembolso da assistência funeral, pela seguradora, o
referido reembolso somente será efetuado mediante a apresentação das notas

fiscais originais dos gastos realizados.
Parágrafo 10º. O(s) beneficiário(s) do seguro será(ão) aquele(s) designado(s) pelo
segurado em um documento hábil, podendo ser substituído(s), a qualquer tempo,
mediante solicitação formal, preenchida e assinada pelo próprio segurado, sendo
que na falta de indicação de beneficiário(s) ou se por qualquer motivo não
prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago na forma da legislação
vigente.
Parágrafo 11°. A empresa deverá obrigatoriamente encaminhar cópia da apólice do
seguro de vida em grupo juntamente com a relação de todos os beneficiários para o
sindicato laboral e o sindicato patronal, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do
registro do presente instrumento coletivo no Sistema Mediador do MTE.
Parágrafo 12°. Após o envio da apólice de seguro de vida em grupo aos sindicatos
convenentes e na eventualidade da empresa empregadora ter contratado seguro de
vida em grupo, sem observar as condições mínimas pactuadas no presente
instrumento coletivo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação
enviada, por escrito e assinada em conjunto pelos sindicatos convenentes, para
adequar as condições mínimas pactuadas.
Parágrafo 13°. Fica convencionado entre as partes que o não cumprimento desta
cláusula pelas empresas empregadoras abrangidas neste instrumento coletivo,
após a notificação, por escrito, pelo sindicato interessado, acarretará a aplicação de
multa equivalente a 01 (um) salário normativo do vigilante patrimonial,
mensalmente, até a efetiva regularização da cláusula, sendo revertida 50%
(cinquenta por cento) para o sindicato laboral e 50% (cinquenta por cento) para o
sindicato patronal.

Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades
Estágio/Aprendizagem

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO DE MENOR E JOVEM APRENDIZ

O percentual de aprendizagem de no mínimo 5%, previsto no art. 429 da CLT, que
deve ser aplicado em relação às funções que demandem formação profissional,
difere do curso de formação de vigilante a que alude a Lei nº 7.102/82, em seu art.
16, IV, requisito essencial para o exercício da atividade de segurança, se
equiparando assim ao previsto no art. 52, § 1º (habilitação profissional de nível
técnico) do Decreto nº 9579/2018, assim por força de lei, o curso de formação de
vigilante somente pode ser autorizado pela Polícia Federal, e não pelos entes
listados na legislação que trata da aprendizagem, e, portanto, no cálculo da

contratação de aprendizes devem ser excluídos da base de cálculo das empresas
de segurança privada os vigilantes, armados e/ou desarmados. Sendo que essa
cláusula não reduz ou exclui a aplicação da lei de aprendizagem, mas tão somente
faz o enquadramento às normas de regência da aprendizagem e da vigilância.
Parágrafo Único. Serão excluídos da base de cálculo, para aplicação das cotas de
aprendizagem previstas no caput dessa cláusula, os empregados contratados de
forma intermitente, tendo em vista a especificidade do contrato de não ser contínuo,
ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade,
determinados em horas, dias ou meses.
Outras normas referentes a admissão, demissão e modalidades de contratação

CLÁUSULA OITAVA - DO REAPROVEITAMENTO PROFISSIONAL

As empresas do segmento empresarial representadas pelo SINDESP/ES que forem
vencedoras em processo licitatório de contratos públicos ou privados de prestação
de serviço poderão reaproveitar no todo ou em parte a mão-de-obra disponibilizada
pelo encerramento do contrato de trabalho da empresa que perdeu o contrato,
devendo para tanto o empregado manifestar se aceita ou não ser contratado pela
empresa vencedora.
Parágrafo 1°. As partes estabelecem que, se o empregado estiver cumprindo aviso
prévio e for admitido pela empresa vencedora do contrato de prestação de serviços,
neste caso, o empregado ficará dispensado do cumprimento do aviso prévio (em
razão da obtenção de novo emprego) e o empregador pagará somente os dias
trabalhados, cabendo, ainda, o pagamento das verbas rescisórias decorrentes da
rescisão do contrato pela forma imotivada.
Parágrafo 2°. Fica estabelecido entre as partes que o empregado que não estiver
cumprindo aviso prévio, mas for reaproveitado pela empresa vencedora do contrato
de prestação de serviços, neste caso, o contrato de trabalho será extinto por acordo
entre empregado e empregador, ficando o empregado dispensado do cumprimento
do aviso prévio (em razão da obtenção de novo emprego) e o empregador
dispensado do pagamento dos dias não trabalhados, cabendo ao empregador o
pagamento da indenização sobre o saldo do FGTS, isto é, multa de 20% sobre o
saldo do FGTS e na integralidade as demais verbas trabalhistas.
Parágrafo 3°. As partes estabelecem, ainda, que se o empregado não for
reaproveitado pela empresa vencedora do contrato de prestação de serviços e se
seu empregador não tiver local para transferi-lo, dentro de sua base territorial, neste
caso, o contrato será rescindido pela forma imotivada e caberá ao empregador
proceder à anotação na CTPS, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e

realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecidos no
art. 477 da CLT. Havendo a transferência, esta não poderá violar os preceitos da
Súmula nº 29 do TST.
Parágrafo 4°. Quando a empresa entregar os avisos prévios aos seus empregados
em razão da proximidade do término do contrato de prestação de serviço e por
qualquer motivo der continuidade ao referido contrato caberá ao respectivo
empregador reconsiderar o ato, antes de seu termo, visando à preservação do
emprego, com o objetivo de dar segurança econômica ao trabalhador e incorporá-lo
ao organismo empresarial, cabendo ao empregado aceitar a reconsideração
(princípio da continuidade das relações trabalhistas).
Parágrafo 5°. No encerramento do contrato de prestação de serviços entre o
empregador e o tomador de serviço poderá a empresa vencedora efetuar a
assinatura do novo contrato de trabalho na CTPS do trabalhador reaproveitado,
independentemente da devida baixa do contrato anterior, o que se concretizará com
a homologação da rescisão na Entidade Sindical Laboral.

CLÁUSULA NONA - DA JORNADA ESPECIAL PARA EVENTOS

É considerado vigilante de eventos, o profissional vigilante, devidamente capacitado
que, convocado por empresa de segurança privada devidamente autorizada pelo
Departamento de Polícia Federal, exercer atividade de segurança/vigilância em
eventos de caráter eventual, em casa de shows, boates, feiras, jogos e eventos
culturais.
Parágrafo 1°. As empresas ficam obrigadas a comunicar, por escrito, ao sindicato
profissional da respectiva base, a respeito do evento e sua duração, nome dos
vigilantes destacados para a função, até 72 (setenta e duas) horas de antecedência
de sua realização.
Parágrafo 2°. O vigilante convocado pela empresa para prestar serviços em
evento, fará jus a remuneração mínima de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), por
diária, não podendo ultrapassar a quantidade de 12 horas, devendo, ainda, receber
vale transporte e alimentação direta ou tíquete alimentação. O pagamento dos
valores previstos neste parágrafo será efetuado diretamente ao vigilante e
imediatamente ao término do evento, sendo assegurado ao profissional, o
recolhimento pela empresa dos encargos trabalhistas e previdenciários de acordo
com a legislação vigente.

Parágrafo 3°. Cabe ao sindicato laboral, especialmente por intermédio da

fiscalização in locu, a tarefa de orientar e fiscalizar as condições de trabalho e os
benefícios pactuados neste instrumento coletivo, especialmente os previstos no § 2º
supra, não podendo, a empresa de vigilância se opor a tal fiscalização sob pena de
descumprimento de norma coletiva.

Férias e Licenças
Outras disposições sobre férias e licenças

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS FÉRIAS E DO TÍQUETE ALIMENTAÇÃO NAS FÉRIAS

As empresas comunicarão as férias a cada trabalhador com 45 (quarenta e cinco)
dias de antecedência do início do gozo da mesma e as férias não poderão ter início
em dia de folga do trabalhador devendo o empregador efetuar o pagamento com
antecedência de 02 (dois) dias ao início do gozo das mesmas.
Parágrafo 1º. A empresa só poderá cancelar as férias por ela já comunicada
somente com a concordância do empregado.
Parágrafo 2º. É vedado o início das férias no período de dois dias que antecede
feriado ou dia de repouso semanal remunerado, exceto na escala 12x36.
Parágrafo 3º. Fica convencionado entre as partes que partir de 01.01.2019 o
empregado receberá o tíquete alimentação, na quantidade de 18 tíquetes e no valor
individual e nominal de R$ 30,00 (trinta reais), totalizando a importância de R$
540,00 (quinhentos e quarenta reais).
Parágrafo 4º. As partes convencionam que a entrega dos tíquetes alimentação
previsto no § 2º supra deverá ser realizada até 15 (quinze) dias contados do início
do gozo das férias.
Parágrafo 5º. Em razão do fornecimento do tíquete alimentação previsto no § 2º
supra, as empresas poderão descontar o percentual fixado no PAT (Programa de
Alimentação ao Trabalhador), previsto na Lei nº 6.321/76, até o limite de 10% (dez
por cento).
Parágrafo 6º. Por força do inciso XXVI, do artigo 7°, da Constituição Federal as
partes declaram solenemente que o tíquete alimentação sob as formas previstas
nesta cláusula, não terá, em hipótese alguma, natureza remuneratória e por isso
mesmo, não pode ser considerado como salário-utilidade ou salário in natura, nos
termos da Lei nº 6.321/76, de seus Decretos Regulamentadores e da Portaria

GM/MTb nº 1.156/1993.

Relações Sindicais
Liberação de Empregados para Atividades Sindicais

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DISPENSA REMUNERADA DO EMPREGADO ELEITO DIRETOR

Fica assegurada a disponibilidade remunerada dos Diretores e/ou Dirigentes
investidos do mandato sindical, que estejam em pleno exercício nas atividades
representadas pelo SINDSEG-GV/ES, quando convocados, por escrito, pelo Diretor
Presidente e/ou Secretário Geral.
Parágrafo 1°. A disposição acima mencionada será de 07 (sete) Diretores e/ou
Dirigentes, limitada a um Diretor e/ou Dirigente por empresa ou grupo econômico. A
disposição retro referida somente poderá ser aplicada mediante solicitação, por
escrito, pelo Diretor Presidente e/ou Secretário Geral, com o respectivo
comprovante de recebimento da correspondência pela empresa.
Parágrafo 2°. Fica estabelecido que o Diretor e/ou Dirigente do Sindicato
Profissional, enquanto durar a sua disponibilidade remunerada deverá receber do
seu respectivo empregador, mensalmente, e desde que esteja em efetivo exercício
perante a entidade sindical, o salário normativo do empregado-vigilante mais o
adicional de periculosidade e a quantidade de 22 (vinte e dois) tíquetes
alimentação, cabendo ainda ao empregador depositar em sua conta vinculada as
parcelas fundiárias e sem prejuízo dos benefícios previstos no presente instrumento
coletivo.
Parágrafo 3°. As partes estabelecem que no período de vigência deste termo
aditivo, para o empregador que tenha empregado exercendo cargo de Diretor e/ou
Dirigente Sindical eleito, limitado a um Diretor e/ou Dirigente por empresa, liberá-lo,
por 01 (um) dia por mês limitado a 12 (doze) dias no ano, previamente comunicado,
por escrito, pelo Diretor Presidente e/ou Secretário Geral, sem prejuízo do seu
salário mensal e benefícios, para o exercício de sua atividade sindical.
Contribuições Sindicais

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Por deliberação da Assembleia Geral dos Trabalhadores ficou autorizado e mantido
o desconto mensal de R$ 22,62 (vinte e dois reais e sessenta e dois centavos), a

título de mensalidade sindical.
Parágrafo 1º. O desconto será efetivado somente dos trabalhadores filiados ao
sindicato e desde que os seus empregadores possuam as respectivas autorizações
individuais e pessoais de desconto da mensalidade.
Parágrafo 2º. A contribuição referente a mensalidade associativa, que já vem
sendo descontada dos trabalhadores, mensalmente, perdurará por prazo
indeterminado, para aqueles que já autorizaram expressamente o desconto.
Parágrafo 3º. As empresas se comprometem a fazer o desconto do valor acima
indicado somente dos trabalhadores associados ao sindicato. Em razão do princípio
da liberdade de associação sindical os trabalhadores que desejaram se associar ao
sindicato deverão preencher devidamente a ficha de filiação para autorização do
respectivo desconto.
Parágrafo 4°. O pagamento da mensalidade associativa deverá ser realizado
mediante boleto bancário, que será enviado, até o dia 15 de cada mês, para as
empresas juntamente com a relação dos seus respectivos empregados filiados ao
sindicato.
Parágrafo 5°. Em hipótese alguma poderá haver desconto da mensalidade
associativa no mês em que ocorrer o desconto da contribuição sindical.
Parágrafo 6°. O atraso no pagamento do boleto bancário enviado pelo sindicato
profissional implicará em multa de 2% (dois por cento) ao mês e mais a mora diária
de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor não repassado, sem
prejuízo da aplicação da multa convencional.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA CONTRIBUIÇÃO PROFISSIONAL EXTRAORDINÁRIA

Por deliberação da Assembleia Geral dos Trabalhadores ficou autorizada e mantido
a cobrança da contribuição profissional extraordinária, na forma estabelecida no
TAC nº 0744/2012, no valor de R$ 24,90 (vinte e quatro reais e noventa centavos),
que deverá ser descontada de todos os trabalhadores integrantes da respectiva
categoria profissional, na base territorial do sindicato, nas competências dos meses
de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2019. A referida contribuição tem
por finalidade dar suporte e assegurar a luta e a busca para melhores condições de
trabalho de toda a categoria profissional, desenvolvida tenazmente pelo SINDSEGGV/ES, como se comprova nas melhorias obtidas nesta negociação coletiva,
defendendo os interesses e direitos individuais e coletivos de toda a categoria
profissional, não promovendo distinção entre os trabalhadores.

Parágrafo 1°. O pagamento da contribuição extraordinária deverá ser realizado
mediante boleto bancário, que será enviado até o dia 15 de cada mês e as
empresas fornecerão ao sindicato laboral, até 10 (dez) dias após o referido
pagamento, a lista com os nomes dos empregados contribuintes bem como o
comprovante de pagamento que poderá ser enviado para o e-mail:
secfinancas@sindseg-es.com.br, valendo como protocolo a confirmação do e-mail.
Parágrafo 2°. Em hipótese alguma poderá haver desconto dos empregados
associados da referida contribuição.
Parágrafo 3°. O atraso no repasse das retenções referidas no caput implicará em
multa de 2% (dois por cento) ao mês e mais a mora diária de 0,33% (trinta e três
centésimos por cento) sobre o valor não repassado até a integralização do
depósito, sem prejuízo da aplicação da multa convencional.
Direito de Oposição ao Desconto de Contribuições Sindicais

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO EXERCICIO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO

Os trabalhadores poderão, individualmente, se opor, a qualquer tempo, aos
descontos previstos neste instrumento coletivo, de acordo com as condições
estipuladas no TAC nº 0744/2012 e nos parágrafos abaixo.
Parágrafo 1°. O direito de oposição poderá ser exercido a qualquer tempo pelo
trabalhador, durante a vigência desta Convenção Coletiva de Trabalho.
Parágrafo 2°. A manifestação do trabalhador ao direito de oposição, se exercido
nos primeiros 30 (trinta) dias, contados do protocolo no Ministério do Trabalho e
Emprego, valerá para todos os meses e/ou descontos subsequentes, estando o
trabalhador dispensado de apresentar posteriormente nova oposição ao desconto
durante a vigência do respectivo instrumento.
Parágrafo 3°. A manifestação do trabalhador ao direito de oposição, se exercido
após os 30 (trinta) primeiros dias, contados da assinatura deste instrumento
coletivo, valerá a partir deste momento e após o cumprimento das formalidades do
exercício do direito, não gerando efeito retroativo para o trabalhador, ou seja, não
terá o trabalhador direito de receber as contribuições já anteriormente descontadas.
Parágrafo 4°. A manifestação do direito de oposição pelos trabalhadores da
categoria profissional somente se efetivará por meio de carta pessoal, individual,
apresentada em 3 (três) vias, e que deverá ser entregue ao sindicato mediante
protocolo pelo próprio trabalhador, sendo uma via para o trabalhador, outra para o
sindicato e outra para ser encaminhada pelo sindicato ao empregador do

trabalhador.
Parágrafo 5°. Deverá ainda, constar da carta de oposição o nome completo e
legível do trabalhador, o número de sua CTPS ou de qualquer outro documento de
identificação legal, seu endereço, o nome e endereço da empresa ou entidade onde
trabalha, local, data e assinatura.
Parágrafo 6°. Na hipótese do trabalhador ser portador de necessidade especial que
inviabilize ou dificulte o seu deslocamento até a sede da entidade sindical, com o
objetivo de exercer o seu direito de oposição, poderá este contatar a direção do
sindicato objetivando o agendamento de dia, hora e local para receber a visita de
representante do sindicato para o recebimento de sua carta de oposição.
Parágrafo 7°. Deverá ser consignado nas 3 (três) vias da carta de oposição
carimbo registrando, pelo menos, a data do protocolo de entrega da carta, a
identificação do sindicato e da pessoa que recebeu o documento.
Parágrafo 8°. O sindicato terá até 10 (dez) dias, contados do protocolo da carta de
oposição, para encaminhar ao empregador do trabalhador a 3ª (terceira) via da
carta, de modo a cientificá-lo do exercício do direito de oposição pelo seu
empregado.
Parágrafo 9°. Na hipótese de transcorrer os 10 (dez) dias, sem que o sindicato
tenha encaminhado ao empregador a carta de oposição, poderá o empregado
encaminhar cópia de sua via ao seu empregador de modo a cientificá-lo de que
exerceu o seu direito de oposição. Somente a partir deste momento poderá o
empregador interromper os descontos da contribuição no salário do trabalhador.
Parágrafo 10°. Fica facultado ao sindicato, se assim o desejar, devolver a 2ª
(segunda) e a 3ª (terceira) via ao trabalhador, já devidamente protocolada, para que
este encaminhe uma das vias ao seu empregador.
Parágrafo 11°. As disposições ora ajustadas valem tanto para contribuições de
desconto único, por alguns meses ou mensais e durante todo o período de validade
do instrumento normativo, bem como se aplicam, no que couber, aos empregados
admitidos após a data-base da categoria profissional.
Parágrafo 12°. O exercício do direito de oposição será gratuito, não podendo a
entidade sindical cobrar qualquer valor em decorrência do seu exercício.
Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Fica convencionado entre as partes que todas as empresas abrangidas pelo
presente instrumento coletivo deverão, obrigatoriamente, pagar, por empregado, a
título de contribuição social, até o dia 10.04.2019, a importância de R$ 20,75 (vinte
reais e setenta e cinco centavos), servindo como base de cálculo o total de
empregados relacionados no CAGED do mês de abril/2019.
Parágrafo 1°. A empresa deverá fazer o depósito na conta corrente do SINDSEGGV/ES (Caixa Econômica Federal - agência 0880, operação 003, conta corrente
1598-9) e encaminhar o respectivo comprovante de depósito ao sindicato laboral
até 05 (cinco) dias após o pagamento juntamente com o CAGED e a relação com
os nomes dos empregados, independentemente de solicitação. Valerá como
comprovante de entrega o protocolo datado, assinado e carimbado pela Secretaria
do SINDSEG-GV/ES ou, ainda, poderá a empresa encaminhá-los para o e-mail:
secgeral@sindseg-es.com.br, valendo como protocolo a confirmação do e-mail.
Parágrafo 2°. O atraso no repasse do valor pactuado implicará em multa de 2%
(dois por cento) ao mês e mais a mora diária de 0,33% (trinta e três centésimos por
cento) sobre o valor não repassado até a integralização do depósito, sem prejuízo
da aplicação da multa convencional.

Disposições Gerais
Aplicação do Instrumento Coletivo
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO VIGENTE

As partes declaram que todas as cláusulas, parágrafos e condições avençadas no
Instrumento Coletivo de Trabalho 2018/2019, ora aditado, transmitido pela
solicitação n° MR085994/2017 e protocolizado no Ministério do Trabalho e Emprego
sob o n° 46207.009599/2017-88, registrado sob o número ES000004/2018, e seu
Termo Aditivo (MR013745/2018) que não foram objetos de alterações ou
modificações, no todo ou em parte, ficam, por isso mesmo confirmadas,
convalidadas e ratificadas plenamente para que possam continuar a produzir os
efeitos jurídicos legais pactuados até o dia 31 de dezembro de 2019.
Descumprimento do Instrumento Coletivo

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E
TRABALHISTAS

Visando o cumprimento das obrigações trabalhistas elencadas na Convenção
Coletiva de Trabalho 2018/2019 e no presente Termo Aditivo, bem como nas leis
em geral, as partes convenentes estabelecem que quando tomarem conhecimento
de que alguma empresa tenha apresentado preço considerado inexequível, ou seja,
aquele que evidencia clara impossibilidade do cumprimento remuneratório
trabalhista e tributário, deverão de forma conjunta ou individual, apresentar
manifestação perante o cliente e/ou tomador de serviço, com o propósito específico
de alertá-lo para a impossibilidade do cumprimento das obrigações financeiras, em
razão do preço (inexequível), devendo, inclusive, se for o caso, agir em conjunto ou
isoladamente, junto aos Tribunais de Conta da União, Estado ou Município,
podendo, ainda, representar contra qualquer agente público ou privado diretamente
responsáveis pelo chancelamento dos serviços com preços inexequíveis, nos
termos da legislação vigente.
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