
TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2019 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RJ001292/2018 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 17/08/2018 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR034778/2018 
NÚMERO DO PROCESSO: 46215.012381/2018-92 
DATA DO PROTOCOLO: 07/08/2018 

NÚMERO DO PROCESSO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 46215.007388/2018-92 
DATA DE REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 22/05/2018 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/. 
SINDICATO DAS EMP ASSEIO E CONS EST DO RIO DE JANEIRO, CNPJ n. 34.037.150/0001-91, neste 
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). RICARDO COSTA GARCIA;

E 

SIND DOS TRAB EM ASSEIO INSTAL MANUT DE ELEV DE CASA DE DIVER EMPRESA DE COMPRA 
VENDA LOCACAO ADMIN IMOVEIS BARBEA INST BELEZA CABELEIR SENHORA LIMPEZ, CNPJ n. 
39.244.561/0001-71, neste ato representado(a) por seu Vice-Presidente, Sr(a). MARCELLE RIBEIRO 
DUARTE;

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 março de 2018 a 28 de fevereiro de 2019 e a data-base da categoria em 01º de março. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) profissional de 
empregados nas Empresas de Asseio e Conservação, com abrangência territorial em Araruama/RJ, 
Armação Dos Búzios/RJ, Arraial Do Cabo/RJ, Cabo Frio/RJ, Iguaba Grande/RJ, Itaboraí/RJ, 
Maricá/RJ, Niterói/RJ, Rio Bonito/RJ, Rio Das Ostras/RJ, São Gonçalo/RJ, São Pedro Da Aldeia/RJ, 
Saquarema/RJ, Silva Jardim/RJ e Tanguá/RJ. 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
PISO SALARIAL 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO 

O presente termo aditivo tem como objetivo retificar a cláusula vigésima quarta (plano de assistência 
médica), cláusula vigésima quinta (plano de assistência odontológica), cláusula vigésima nona 
(homologação e quitação de rescisão), cláusula quinquagésima quinta (contribuição social colaborativa 
laboral), cláusula quinquagésima sexta (contribuição assistencial laboral) e cláusula quinquagésima 
nona (mensalidade sindical), previstas na convenção de MR019910/2018, da forma que se segue.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
AUXÍLIO SAÚDE 

CLÁUSULA QUARTA - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA 

As empresas comprometem-se a proceder ao desconto, em folha de pagamento, mediante autorização 
prévia e expressa do empregado, da quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) por empregado, a partir 
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de 01 de junho de 2018, conforme determinado na Assembleia Geral Extraordinária dos empregados da 
categoria, para a manutenção do Plano de Assistência Médica, com extensão da cobertura aos 
dependentes (esposo (a) ou companheiro (a) e filhos (a) até 18 anos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O titular que também for associado terá direito a inclusão de dependentes 
gratuitos (esposo (a) ou companheiro (a) e filhos (a) até 18 anos).

PARÁGRAFO SEGUNDO: O empregado que aderir ao beneficio Médico, mediante autorização prévia e 
expressa, e após ter sido efetuado o desconto de que trata o caput da presente cláusula, deverá 
comparecer na sede do sindicato laboral munido de RG e contra – cheque do mês para marcação de suas 
consultas e exames.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica assegurado ao empregado que aderiu prévia e expressamente, o direito de 
opor-se ao referido desconto, a ser manifestado em requerimento manuscrito, com identificação e 
assinatura do opoente, pessoalmente, na sede do sindicato laboral, sem efeito retroativo. Após este 
protocolo, o oponente deverá protocolar o mesmo requerimento no Departamento Pessoal de sua empresa 
para cessar o aludido desconto.

CLÁUSULA QUINTA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 

As empresas comprometem-se a proceder o desconto, em folha de pagamento, mediante autorização 
prévia e expressa do empregado que optar pelo Benefício do Plano de Assistência Odontológica, a quantia 
de R$10,98 (dez reais e noventa e oito centavos) por empregado, a partir de 01 de julho de 2018, conforme 
determinado na Assembleia Geral Extraordinária dos empregados da categoria, para a manutenção do 
respectivo plano odontológico.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O empregado que, mediante autorização prévia e expressa, incluir dependentes 
no Plano de Assistência Odontológica, será descontado em seu contra – cheque o valor de R$10,98 (dez 
reais e noventa e oito centavos) por cada dependente incluso.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica assegurado ao empregado que aderiu prévia e expressamente, o direito de 
opor-se ao referido desconto, a ser manifestado em requerimento manuscrito, com identificação e 
assinatura do opoente, pessoalmente, na sede do sindicato laboral, sem efeito retroativo. Após este 
protocolo, o oponente deverá protocolar o mesmo requerimento no Departamento Pessoal de sua empresa 
para cessar o aludido desconto.

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO 

CLÁUSULA SEXTA - HOMOLOGAÇÃO E QUITAÇÃO DE RESCISÃO 

Por se tratar de categoria profissional de asseio e conservação, cuja atividade é essencial para o bem estar 
da sociedade, e também por representar a base da pirâmide Laboral, os Sindicatos Convenentes, em prol 
da valorização social do trabalho, e para evitar qualquer possibilidade de precarização do trabalho, 
acordam que a homologação e quitação de rescisão dar-se-á na forma pactuada abaixo:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica acordado entre os Sindicatos Convenentes acerca da obrigatoriedade das 
empresas de realizarem todas as homologações de rescisões de contrato de trabalho com mais de 1(hum) 
ano de duração na sede do Sindicato Laboral.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A assistência sindical para homologação das rescisões de contrato de trabalho 
com mais de 1 (hum) ano de duração é da competência do sindicato laboral, em cuja jurisdição o 
empregado prestou serviços nos últimos 90 ( noventa) dias.

PARÁGRAFO TERCEIRO: PRAZO DE PAGAMENTO DE RESCISÃO: 

a) O pagamento das parcelas constantes no recibo de quitação deverá ser efetuado até o 10º (décimo) dia 
útil, incluindo-se o do vencimento.

b) Enquadram-se na previsão da presente cláusula:
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• A rescisão antecipada, pelo empregador ou empregado, do contrato por prazo determinado, incluindo 
o contrato de experiência;

• A demissão sem justa causa;
• A demissão com aviso prévio indenizado, dispensado o seu cumprimento;
• O pedido de demissão pelo empregado, com dispensa do cumprimento do aviso prévio;
• O término do contrato por prazo determinado, incluindo o contrato de experiência;
• A demissão com cumprimento do aviso prévio;
• O pedido de demissão pelo empregado, com cumprimento do aviso prévio;
• Demissão consensual.

RELAÇÕES SINDICAIS 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

CLÁUSULA SÉTIMA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL LABORAL 

As empresas abrangidas por esta convenção, por meio de autorização prévia e expressa do 
empregado, descontarão de cada empregado em folha de pagamento, a quantia de R$ 60,00 (sessenta 
reais), sendo R$ 30,00 (trinta reais) no contra cheque do mês de Julho/2018 e R$ 30,00 (trinta reais) no 
contra cheque do mês de Agosto/2018, a fim de custear os Serviços Assistenciais do respectivo Sindicato. 
Este valor deverá ser repassado pelas empresas através de depósito no Banco Itaú S.A, agência 9322, 
conta corrente nº 09241-3, no prazo máximo de 10 (dez) dias após cada desconto, ou efetuar o pagamento 
na sede da Entidade Laboral em cheque nominal, caso contrário, será cobrada multa de 2% (dois por cento) 
ao mês acrescidas de correção monetária. As empresas terão o prazo de 5 (cinco) dias para enviarem à 
secretaria do Sindicato Laboral, cópia do recibo de depósito bancário acompanhada da folha de pagamento 
ou das Guias de Recolhimento da Previdência Social (GRPS). Fica assegurado ao empregado que aderiu 
prévia e expressamente o direito de opor-se ao referido desconto, a ser manifestado em requerimento 
manuscrito, com identificação e assinatura do opoente, pessoalmente, na sede do sindicato laboral, sem 
efeito retroativo. Após este protocolo, o oponente deverá protocolar o mesmo requerimento no 
Departamento Pessoal de sua empresa para cessar o aludido desconto.

PARÁGRAFO ÚNICO: O Sindicato Laboral deverá assumir a total responsabilidade pelo reembolso das 
empresas, caso sejam demandadas por empregados que não autorizaram o respectivo desconto.

CLÁUSULA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COLABORATIVA LABORAL 

As empresas, por meio de autorização prévia e expressa do empregado, descontará mensalmente, a 
importância de R$ 9,00 (nove reais) por mês, de cada integrante da categoria profissional, conforme 
deliberado na Assembleia Geral Extraordinária, para benefícios sociais oferecidos pela Entidade, bem como 
serviços jurídicos na área trabalhista; que aderiu prévia e expressamente e homologações: serviços de 
fiscalização trabalhista e acompanhamento de processo e balcão de emprego, além da manutenção e 
incremento tecnológico dos cursos e treinamentos para qualificação da mão-de-obra, conforme estabelecida 
na Cláusula Vigésima Nona do presente Acordo Coletiva de Trabalho. O aludido desconto será efetuado 
nas folhas de pagamento com base no caput do Art. 462, da CLT. Fica assegurado ao empregado que 
aderiu prévia e expressamente o direito de opor-se ao referido desconto, a ser manifestado em 
requerimento manuscrito, com identificação e assinatura do opoente, pessoalmente, na sede do sindicato 
laboral, sem efeito retroativo. Após este protocolo, o oponente deverá protocolar o mesmo requerimento no 
Departamento Pessoal de sua empresa para cessar o aludido desconto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As empresas deverão efetuar o depósito da Contribuição Colaborativa Laboral 
no banco Itaú S.A., agência 9322, conta corrente nº 09241-3, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após o 
desconto em folha, e enviar ao Sindicato Laboral, cópia do recibo bancário acompanhado da folha de 
pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, ou efetuar o pagamento na sede da Entidade Laboral em 
cheque nominal. O atraso no repasse incorrerá em multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor da 
Contribuição Social Colaborativa Laboral acrescidos de correção monetária.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O Sindicato Laboral deverá assumir a total responsabilidade pelo reembolso das 
empresas, caso sejam demandadas por empregados que não autorizaram o respectivo desconto.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA 
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CLÁUSULA NONA - MENSALIDADE SINDICAL 

As empresas deverão, mediante autorização prévia e expressa do trabalhador, descontar mensalmente em 
folha de pagamento, a mensalidade sindical dos associados, referente a 4% (quatro por cento) do piso 
mínimo da categoria e repassá-las ao Sindicato Laboral da categoria, até dez dias após o desconto, 
devendo o respectivo Sindicato apresentar à empresa, em tempo hábil, a relação dos seus associados. O 
atraso no repasse desta mensalidade, incorrerá em multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor da 
mensalidade reajustada, mais a atualização monetária.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As empresas deverão efetuar o depósito da Mensalidade Sindical no Banco 
Itáu S.A., agência 9322, conta corrente nº 09241-3, no prazo de 5 (cinco) dias após o desconto em folha, e 
enviar ao Sindicato Laboral, cópia do recibo bancário acompanhado da folha de pagamento no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, ou efetuar o pagamento na sede da Entidade Laboral em cheque nominal. O 
atraso no repasse incorrerá em multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor da mensalidade 
acrescidos de atualização monetária.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica assegurado ao empregado que aderiu prévia e expressamente a 
mensalidade sindical, o direito de opor-se ao referido desconto, a ser manifestado em requerimento 
manuscrito, com identificação e assinatura do opoente, pessoalmente, na sede do sindicato laboral, sem 
efeito retroativo. Após este protocolo, o oponente deverá protocolar o mesmo requerimento no DP de sua 
empresa para cessar o aludido desconto.

DISPOSIÇÕES GERAIS 
OUTRAS DISPOSIÇÕES 

CLÁUSULA DÉCIMA - CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 

Ficam mantidas todas as demais cláusulas constantes da Convenção Coletiva de Trabalho firmada para o 
período 2018/2019, registro nº.000801/2018, MR019910/2018, pelo Sindicato dos Trabahadores em Asseio 
do Município de Niterói - SINTACLUNS, representando a categoria profissional, e o Sindicato das Empresas 
de Asseio e Conservação do Estado do Rio de Janeiro – SEAC-RJ, representando a categoria econômica.

RICARDO COSTA GARCIA 
PRESIDENTE 

SINDICATO DAS EMP ASSEIO E CONS EST DO RIO DE JANEIRO 

MARCELLE RIBEIRO DUARTE 
VICE-PRESIDENTE 

SIND DOS TRAB EM ASSEIO INSTAL MANUT DE ELEV DE CASA DE DIVER EMPRESA DE COMPRA VENDA 
LOCACAO ADMIN IMOVEIS BARBEA INST BELEZA CABELEIR SENHORA LIMPEZ 

ANEXOS 
ANEXO I - ATA 

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. 
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