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SINDICATO DOS TRAB. EM COND. RES. COM. RURAIS, MISTOS, VERT. E 
HORIZONTAIS DE HAB. EM AREAS ISOLADAS, SEICON-DF, CNPJ n. 32.901.548/0001-
07, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). AFONSO LUCAS RODRIGUES; 
 
E 
 
SINDICONDOMINIO-DF SINDICATO DE CONDOMINIOS RESIDENCIAIS E 
COMERCIAIS DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ n. 37.050.325/0001-99, neste ato representado
(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE GERALDO DIAS PIMENTEL; 
 
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de 
trabalho previstas nas cláusulas seguintes:  
 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE  
 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 1º de maio 
de 2010 a 30 de abril de 2011 e a data-base da categoria em 1º de maio.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Empregados em 
Condomínios edilícios residenciais de apartamentos, condomínios edilícios residenciais 
mistos com predominância residencial, associações de condomínios edilícios de 
apartamentos e associações de moradores em condomínios edilícios de apartamentos, com 
abrangência territorial em DF.  
 
 
 
 

 
 

Salários, Reajustes e Pagamento 
 

 
Piso Salarial 

 
 



CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL DAS FUNÇÕES 
 
 
 - O piso salarial/salário base para as funções abaixo, a partir de 1°/05/2010 até 30/04/2011, passa 
a ser: 
  

  
- Nenhum empregado poderá receber piso salarial menor que o clausulado na presente 
Convenção, excetuando os casos previstos no Parágrafo Primeiro da Cláusula 6ª. 
  
  
  
  
 
 
 

Reajustes/Correções Salariais 
 

 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL 
 
 
 - Os empregadores concederão aos empregados do 1º ao 8º grupos, reajuste salarial linear de 9% 
(nove por cento), a ser calculado sobre o salário base do empregado praticado em 30/04/2010. 
  
-  Fica facultada ao empregador a compensação das antecipações e reajustes concedidos no 
período de 1°  de maio de 2009 a 30 de abril de 2010. 
 
 
 

Pagamento de Salário – Formas e Prazos 
 

 
CLÁUSULA QUINTA - PRAZO PARA PAGAMENTO 
 
 
 - O prazo para disponibilização do pagamento mensal será até o 5° (quinto) dia útil de cada mês, 
determinado na Lei n° 7.855/89. 
  
- A multa no descumprimento desta Cláusula é de 1/30 (um trinta avos) do respectivo salário base, 
em favor do empregado prejudicado, por dia de atraso, limitada a 30 (trinta) dias. Após esse 
período, um por cento, ao mês, do salário base, até que se finde a demanda, excetuando-se o caso 
de abandono de emprego. 
  
 

GRUPO FUNÇÃO VALOR – R$
1º Grupo Office-Boy / Contínuo (com ou sem motorização) 533,89
2° Grupo Faxineiro 538,14
3º Grupo Trabalhador de Serviços Gerais 538,14
4° Grupo Jardineiro 538,14
5º Grupo Porteiro (Diurno e Noturno) 560,77
6° Grupo Garagista (Diurno e Noturno) 560,77
7º Grupo Zelador 573,84
8º Grupo Auxiliar de Escritório / Administração 708,87



 
 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros 
 

 
13º Salário 

 
 
CLÁUSULA SEXTA - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 
 
 
- O empregador, entre os meses de fevereiro a novembro, durante a vigência desta Convenção 
Coletiva, adiantará 50% (cinquenta por cento) do 13º (décimo terceiro) salário aos seus 
empregados ou ao ensejo das férias, desde que o empregado não manifeste oposição no ato da 
confirmação do aviso-prévio de férias. 
  
  
 
 
 

Adicional de Hora-Extra 
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - ADICIONAL DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS 
 
 
- As horas extraordinárias serão remuneradas com adicional correspondente a 50% (cinquenta por 
cento) sobre as duas primeiras horas, e de 55% (cinquenta e cinco por cento) para as demais, 
adotando-se para base de cálculo a remuneração do mês, entendendo para tanto que seja a soma 
de: salário base + anuênio + insalubridade + gratificações ajustadas e outros que totalizem a 
remuneração do mês. 
  
 
 
CLÁUSULA OITAVA - SUPRESSÃO DE HORAS EXTRAS 
 
 
-  supressão pelo empregador das horas extras comprovadamente trabalhadas e percebidas com 
habitualidade pelo empregado, durante pelo menos um ano, assegura-lhe o direito à indenização 
correspondente ao valor médio de um mês das horas suprimidas para cada ano ou fração igual ou 
superior a 06 (seis) meses de prestação de serviço acima da jornada normal, restringindo-se aos 
últimos 05 (cinco) anos. O cálculo observará a média das horas suplementares efetivamente 
trabalhadas nos últimos 12 (doze) meses, multiplicadas pelo valor da hora extra do dia da 
supressão (Enunciado n° 291-TST) e será pago a título de Supressão de Horas Extras 
Trabalhadas. 
  
- O pagamento da supressão das horas extras deverá ser realizado até 90 (noventa) dias, a contar 
da data da supressão. Ultrapassando o prazo estabelecido, o empregador pagará multa de até 50% 
(cinquenta por cento) do salário base da categoria, sendo que a multa será pro rata dia, até o 
limite convencionado. 
  
 



 
 

Adicional de Tempo de Serviço 
 

 
CLÁUSULA NONA - ADICIONAL DE TRIÊNIO 
 
 
 - Adicional por Tempo de Serviço - Conforme positivado, desde 30/04/2002, nenhum empregado 
da categoria fará jus ao recebimento do percentual de anuênio, excetuando o valor que já recebia à 
época. 
  
- Tendo em vista a extinção do anuênio, será concedido ao empregado um adicional de triênio, 
equivalente a 3% (três por cento) do respectivo salário base, a cada três anos de trabalho efetivo, a 
partir de 1°/05/2002, limitado a 15% (quinze por cento). Observa-se que o limitador de 15% 
(quinze por cento) refere-se inclusive à soma dos anuênios já percebidos somados com os triênios.
  
Ex.: O empregado que recebia, em abril de 2002, o percentual de 12% (doze por cento) a título de 
Anuênio, em maio de 2005 passará a receber o adicional de mais 3% (três por cento) a título de 
Triênio, estancando qualquer adicional por tempo de serviço, pois alcançou o limite máximo de 
15% (quinze por cento). 
  
- O adicional ora clausulado é específico aos empregados titulares do cargo. Não fará jus ao 
referido adicional o empregado que venha desempenhar a atividade em caráter de substituição ou 
de acúmulo de função. 
  
- O adicional de triênio será aplicado aos empregados admitidos a partir de 1°/05/2002. Os 
empregados admitidos antes desta data não mais receberão anuênio além do já incorporado à sua 
remuneração, devendo o adicional ser pago na rubrica de Triênio, a partir de 1°/05/2005. 
  
- Os empregados que em 30/04/2002 recebiam percentual acima de 15% (quinze por cento) 
permanecem com o mesmo percentual, não podendo haver redução ou majoração, a qualquer  
título, em relação ao Adicional por Tempo de Serviço. 
  
  
 
 
 

Adicional Noturno 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL NOTURNO 
 
 
- Ao trabalhador noturno será pago um adicional de 25% (vinte e cinco por cento) a incidir sobre 
o salário hora normal correspondente a 60 (sessenta) minutos nos dias efetivamente trabalhados 
no regime de 44 (quarenta e quatro) horas semanais ou na jornada especial de trabalho de 12x36 
(doze por trinta e seis) horas, bem como sobre a jornada prorrogada (Súmula 60, item II, do TST). 
A hora noturna compreende as trabalhadas entre 22 (vinte e duas) horas de um dia até às 05 
(cinco) horas da manhã do dia seguinte. 
  
- De conformidade com os Enunciados nºs 60 e 172 do TST, o adicional noturno, no percentual de 
25% (vinte e cinco por cento), e as horas extras pagas com habitualidade compõem a remuneração 
do empregado para o cálculo do repouso semanal remunerado. 



  
- A transferência do empregado para jornada de trabalho diurna implica na perda do adicional 
noturno, conforme preceitua o Enunciado n° 265 do TST. 
  
- Os empregados receberão o adicional noturno previsto no caput da presente Cláusula sobre a 
extensão ou prorrogação da jornada noturna que ultrapassar as 05 (cinco) horas da manhã, 
independentemente se a extensão ou prorrogação for em virtude de horas extras ou horário pré-
fixado em contrato. 
  
I – Os empregadores terão até o dia 30 de novembro de 2010 para realizar a adequação da 
prorrogação / extensão das horas noturnas previstas no caput do presente Parágrafo. 
II – Os empregadores que realizarem o ajuste previsto no Parágrafo Quarto da presente Cláusula, 
na referida data, não estão sujeitos às diferenças retroativas a 30/04/2007, mas deverão efetuar o 
pagamento da indenização referente ao período de 1º de maio de 2007 a 30 de julho de 2010. 
a)    O pagamento previsto no presente inciso tem natureza exclusivamente indenizatória, não 

incorporando ao salário em hipótese alguma. 
b)   O pagamento da indenização a que se refere o presente inciso deverá ser realizado em uma 

única parcela, não acarretando qualquer incorporação à remuneração.  
c)    A parcela indenizatória constante no presente inciso deverá ser lançada no contracheque a 

título de Verba Indenizatória Única da Súmula 60 do TST. 
d) O pagamento da parcela da adequação da prorrogação / extensão das horas noturnas previstas 

no caput do presente inciso deverá ocorrer até o 5º (quinto) dia útil do mês de dezembro de 
2010. 

  
III – Os empregadores que cumprirem o ajuste previsto no Parágrafo Quarto, inciso II da presente 
Cláusula, nos moldes do art. 7º, incisos VI e XXVI, da Constituição Federal, não terão quaisquer 
passivos relacionados à aplicação da Súmula 60 do TST, anterior a 1º/05/2007. 
IV – A presente Cláusula passa a valer somente a partir do seu depósito na SRTE/DF, não criando 
direitos e obrigações pretéritas, haja vista que, o ora pactuado, é extensão interpretativa extensiva 
da Súmula 60 do TST. 
 
 
 

Adicional de Insalubridade 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - INSALUBRIDADE 
 
 
- O empregador assegura ao empregado, que trabalhe com limpeza de lixeiras, caixas de gordura e 
carregamento de lixo, adicional de insalubridade de 10% (dez por cento) do salário mínimo 
vigente, devendo ser pago mensalmente, sob o título de Adicional de Insalubridade 
Convencionado, até a obtenção do respectivo laudo que indicará o percentual devido ou a 
inexistência de insalubridade. Caso ocorra um laudo indicando a inexistência de insalubridade, o 
empregado não mais fará jus ao adicional. 
  
- Ao empregado que trabalhe em garagem, em período acima de 04 (quatro) horas consecutivas, 
fará jus ao mesmo percentual e título do caput da presente Cláusula, até a obtenção do respectivo 
laudo que indicará o percentual devido ou a inexistência da insalubridade. 
  
- O adicional mencionado no caput da presente Cláusula é específico ao empregado titular do 
cargo. Fará jus ao referido adicional o empregado que venha desempenhar a atividade, em caráter 
de substituição ou de acúmulo/desvio de função, nos moldes da Cláusula 7ª da presente CCT. 
- O empregador que tenha laudo pericial anterior a esta CCT obedecerá aos percentuais nele 



contido, devendo apenas mantê-lo atualizado. 
  
- Os laudos periciais posteriores a esta avença passam a vigorar nos termos indicados, salvo se 
impugnado judicialmente por um dos subscritores do presente Instrumento. 
  
- O empregador obriga-se a efetuar o depósito do laudo junto ao sindicato laboral, no prazo de 30 
(trinta) dias após sua confecção. 
  
- As perícias para elaboração de laudos novos, posteriores a esta avença, acompanhados e 
homologados por representantes dos sindicatos laboral e patronal, convocados com antecedência 
mínima de 05 (cinco) dias, terão eficácia plena, aplicando-se integralmente o que dispõe o 
Parágrafo Sétimo da presente Cláusula. 
  
- Os laudos previstos na presente Cláusula e seus parágrafos, quando realizados por empresa que 
detenha credenciamento pelos sindicatos patronal e laboral, com validade ânua, terão validade 
plena, independente de qualquer interveniência posterior. 
  
 
 
 

Outros Adicionais 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ADICIONAL DE MONITORAMENTO 
 
 
  
- O porteiro que controla através de monitor de circuito interno de segurança terá direito ao 
adicional de 5% (cinco por cento) sobre o salário mínimo vigente, a título de Monitoramento do 
Condomínio, após apresentação do certificado de habilitação para operação do equipamento. Fica 
garantido o adicional aos que já exercem a função há mais de 12 (doze) meses, 
independentemente de certificado, mas com tempo devidamente comprovado. 
  
- A cada 12 (doze) meses de serviço prestado de monitoramento, o empregador deverá 
encaminhar o empregado para exame oftalmológico, sendo os custos suportados pelo empregador. 
Caso o empregado se recuse a realizar o exame, o empregador não será penalizado a qualquer 
título. 
  
  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - INCENTIVO EDUCACIONAL 
 
 
Os empregadores pagarão mensalmente, sobre o salário base, a título de Incentivo Educacional, 
aos empregados que apresentarem certificados de conclusão de cursos de níveis Fundamental e 
Médio: 
  
Parágrafo Primeiro: Conclusão de escolaridade de nível de Ensino Fundamental: 2% (dois por 
cento). 
  
- Conclusão de escolaridade de nível de Ensino Médio: 4% (quatro por cento). 
  
- O empregado que estiver cursando Nível Superior terá mantido o incentivo previsto no 



parágrafo segundo da presente cláusula e receberá um adicional de 2% (dois por cento), o que 
totaliza 6% (seis por cento) enquanto perdurar sua graduação, com observância do período de 
jubilação prevista em lei. 
  
I - O empregado fará jus ao percentual indicado, no presente parágrafo, após a apresentação de 
sua matrícula junto à instituição de Nível Superior. Semestralmente o empregado deverá 
apresentar comprovante de que está cursando disciplinas na instituição de Nível Superior. A não 
apresentação do documento acarretará a exclusão do Incentivo previsto no parágrafo terceiro.  
II – Após a conclusão do Nível Superior ou transcorrido o prazo de jubilamento, o empregado 
deixará de receber o adicional de 2% (dois por cento), permanecendo apenas com o percentual de 
4% (quatro por cento) previsto no parágrafo segundo da presente cláusula. 
  
- O empregado que apresentar comprovante de conclusão de Ensino Médio terá excluído o 
percentual de 2% (dois por cento), passando a perceber o percentual de 4% (quatro por cento). 
 
 
 

Auxílio Alimentação 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONCESSÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 
 
 
- O empregador concederá ao empregado auxílio alimentação, por meio de cartão magnético, 
correspondente a R$ 300,00 (trezentos reais) por mês, não sendo permitidos a inclusão em folha 
de pagamento e o pagamento em pecúnia. 
  
- Serão descontados 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício de que trata o caput da 
presente Cláusula, a título de custeio. 
  
- A empregada em gozo de licença maternidade faz jus ao benefício mensal de que trata o caput
da presente Cláusula, de acordo com o art. 393 da CLT. 
  
- O empregado afastado do trabalho após 15 (quinze) dias, por motivos previstos em lei, e no gozo 
de férias não fará jus ao benefício previsto no caput da presente Cláusula, enquanto perdurar o 
afastamento, exceto para o caso previsto no Parágrafo Segundo desta Cláusula. 
I - Ocorrendo ausências justificadas nos termos da lei e da presente Convenção, o empregado fará 
jus ao recebimento do auxílio alimentação pelo prazo de até 15 (quinze) dias. 
II – O empregado demitido com aviso-prévio indenizado não fará jus ao recebimento do auxílio 
alimentação na projeção do aviso-prévio. 
a)    Caso o empregado já tenha recebido o auxílio alimentação do mês de projeção do aviso-prévio 

e tenha transcorrido mais de 50% (cinquenta por cento) dos dias referentes ao benefício, ficará 
o empregado isento da obrigação de devolver ou compensar o valor do auxílio alimentação. 

b)   Caso o empregado já tenha recebido o auxílio alimentação do mês de projeção do aviso-prévio 
e tenha transcorrido menos de 50% (cinquenta por cento) dos dias referentes ao benefício, 
poderá o empregador, nos moldes do art. 477, parágrafo 5º, da CLT, compensar 50% 
(cinquenta por cento) do valor do auxílio alimentação, dos dias não trabalhados, no TRCT. 

  
- O empregado, que estiver laborando no regime de trabalho previsto na Cláusula 8ª, fará jus ao 
recebimento do auxílio alimentação no valor de R$ 153,00 (centro e cinquenta e três reais) por 
mês. 
  
- O prazo para fornecimento do auxílio alimentação é até o 10° (décimo) dia útil do mês vincendo, 
sendo facultado o desconto nas ausências do trabalhador. 



  
- O auxílio alimentação previsto nesta Cláusula não é contraprestação de serviços prestados, não 
integrando o salário em hipótese alguma para qualquer efeito. 
  
  
 
 
 

Auxílio Transporte 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE 
 
 
- O empregador, de conformidade com a Lei nº 7.418, de 16/12/85, regulamentada pelo Decreto 
nº 95.247, de 17/11/87, concederá ao empregado vale-transporte em quantidade suficiente para o 
deslocamento de casa para o trabalho e vice-versa, mediante solicitação, por escrito, e 
comprovação da residência do empregado. 
  
- O desconto do vale-transporte será o previsto em Lei, 6% (seis por cento) do salário base, 
ficando isentos do desconto os empregados sindicalizados que não faltaram ao trabalho no mês 
anterior. 
  
- Os empregadores descontarão de seus empregados, desde que devidamente autorizado, o valor 
correspondente a R$ 10,00 (dez reais) por empregado, a título de Mensalidade Sindical, que será 
repassado ao sindicato laboral, até o dia 10 (dez) de cada mês subsequente, através de boleto 
bancário encaminhado pelo SEICON-DF. 
  
- O empregado que ocupar a residência do empregador para seu domicílio não fará jus ao 
benefício do caput da presente Cláusula. 
  
- O empregado afastado do trabalho por quaisquer motivos, inclusive férias, não fará jus ao 
benefício previsto no caput da presente Cláusula, enquanto perdurar o afastamento. 
  
- O empregado, para obter o benefício do vale-transporte, deverá apresentar comprovante que 
mora em distância superior a 1.500 (mil e quinhentos) metros do condomínio, bem como manter 
atualizado o endereço de seu domicílio e a linha de ônibus que utilizará para o deslocamento ao 
trabalho. A comprovação poderá ser uma declaração de próprio punho. 
  
  
 
 
 

Auxílio Morte/Funeral 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - AUXÍLIO FUNERAL 
 
 
- No caso de falecimento do empregado com 60 (sessenta) anos ou mais, o empregador pagará a 
seu cônjuge ou companheiro(a), identificado(a) junto ao empregador ou, na falta deste, aos filhos 
e dependentes, a título de Auxílio Funeral, a importância correspondente a 02 (duas) vezes a 
última remuneração percebida pelo de cujus, além do saldo de salário e outros direitos 
trabalhistas, após determinação judicial  



 
 

 
 

Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades 
 

 
Normas para Admissão/Contratação 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ADMISSÃO/REGISTRO 
 
 
- Os empregados integrantes da categoria profissional estão sujeitos ao contrato inicial por prazo 
determinado - Contrato de Experiência - por prazo igual a 30 (trinta) ou 45 (quarenta e cinco) dias 
prorrogáveis por igual período, cabendo à parte interessada em sua rescisão, antes do prazo, o 
pagamento da indenização a que se refere o texto legal, no caso do empregador, art. 479, e do 
empregado, art. 480, da CLT. 
  
-  Os empregados admitidos em caráter de experiência de conformidade com o caput da presente 
Cláusula, para desempenhar qualquer uma das funções elencadas no quadro da Cláusula 5ª, 
receberão durante este período, a título de salário, a importância de um salário mínimo vigente, 
observando, ainda, a regra contida na Cláusula 8ª do presente Instrumento. Findo este prazo e 
permanecendo o empregado no exercício da função contratada, passará a receber o piso salarial 
correspondente à mesma, conforme Cláusula 5ª da presente CCT. 
  
 - O empregado que comprovar experiência superior a 12 (doze) meses na função a ser contratado, 
receberá, no mínimo, o piso da função elencada no quadro da Cláusula 5ª. 
  
- O disposto no Parágrafo Primeiro da presente Cláusula não se aplica no caso de contratação para 
efeito de substituição do período de férias dos empregados. 
  
- Deverão ser observados os itens abaixo para efeito de contratação de empregados, a saber: 
a)    Ensino Fundamental concluído para as funções de: office-boy/contínuo, faxineiro, trabalhador 

de serviços gerais; 
b)   Ensino Médio concluído para as funções de: porteiro, garagista, zelador e auxiliar de 

escritório/administração; 
c)    atestado de antecedentes criminais; 
d)   carta de apresentação e qualificação profissional; 
e)    comprovação de prestação de serviço militar, para o sexo masculino; 
f)     comprovação de domicílio eleitoral; 
g)    ter, no mínimo, um curso de atualização profissional, vinculado à função pretendida ou 

comprovar experiência superior a 12 (doze) meses na função; e 
h)    apresentação dos demais documentos necessários para a efetivação do registro nos moldes da 

atual legislação. 
  
 I- O empregado que comprovar experiência superior a 12 (doze) meses nas funções previstas nas 
alíneas “a” e “b” da presente Cláusula, ficará isento da obrigação de apresentação do Certificado 
de Conclusão do Ensino Fundamental e Médio, respectivamente, quando da contratação. 
  
 II– Caso o empregador não observe o inteiro teor das alíneas “a” e “b” e inciso I não poderá 
aplicar e nem ser penalizado por qualquer multa prevista nesta CCT. 
 
 



CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CONDOMINIOS COM MAIS DE 24 
APARTAMENTOS 
 
 
- Nos condomínios residenciais, com mais de 24 (vinte e quatro) apartamentos, onde trabalhe 
apenas um empregado no turno de trabalho, este deverá ser contratado obrigatoriamente como 
zelador. 
  
- O empregado que desempenha a função de zelador em condomínio, com mais de vinte e quatro 
apartamentos, sendo o único empregado, fará jus ao recebimento de R$ 100,00 (cem reais), por 
trimestre, a título de Gratificação pelo Desempenho de Atividades, não podendo ser aplicada 
qualquer outra cláusula prevista na presente CCT em virtude de tal diferencial de labor. 
  
 
 
 

Desligamento/Demissão 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO 
 
 
- Rescindido o contrato de trabalho do empregado, a contar do sexto mês de efetivo serviço, salvo 
por justa causa, deverá o empregador apresentar no ato da homologação, junto ao SEICON-DF, os 
seguintes documentos: 
a)    Livro de Registro de Empregados; 
b)   CTPS (carteira de trabalho) do empregado atualizada; 
c)    Termo de Rescisão Contratual em 06 (seis) vias; 
d)   Aviso-Prévio (empregado ou empregador), especificando data, horário e local, com tolerância 

de uma hora de atraso para comparecimento; 
e)    Guias do Seguro Desemprego e FGTS, quando for o caso; 
f)     Extrato do FGTS atualizado; 
g)    Cópia da guia de recolhimento da multa compulsória, acompanhada da chave de 

Conectividade Social; 
h)    Comprovante de Depósito efetuado na conta vinculada do FGTS do beneficiário, relativo à 

multa por demissão sem justa causa, quando for o caso; 
i)      Atestado de Contribuição e Salários; 
j)     Atestado Médico Demissional; 
k)   Exame complementar, no caso de exigência da função; 
l)      Carta Preposto para empregado do condomínio, e não o sendo, procuração sem firma 

reconhecida; 
m)  Carta Apresentação e Qualificação Profissional; 
n)    Cópias das Guias de Contribuições sindicais e assistenciais, laboral e patronal relativas aos 

exercícios dos últimos 03(três) anos ou certidão de quitação emitida pelos respectivos 
sindicatos. 

  
- O empregador efetuará o pagamento do saldo de rescisão contratual em cheque do empregador 
não cruzado até às 14 (quatorze) horas, em moeda corrente do país ou comprovante de depósito 
em conta corrente ou poupança do empregado, até às 17 (dezessete) horas, com agendamento no 
sindicato laboral. 
  
I – O depósito do saldo de rescisão contratual não autoriza o empregador/preposto considerar 
homologado o TRTC. 
  



-  O empregado de que trata o caput da presente Cláusula poderá renunciar ao recebimento do 
restante do aviso-prévio quando comprovar, mediante declaração do novo empregador, haver 
conseguido novo emprego, devendo o empregador liberá-lo e efetuar a homologação da rescisão 
de contrato de trabalho na mesma data prevista para o caso do cumprimento integral do período 
do aviso-prévio. 
  
- O sindicato laboral deverá encaminhar ao SINDICONDOMÍNIO-DF, quando solicitado, 
mediante requerimento, cópias dos TRCTS. 
  
- Poderá o sindicato patronal, SINDICONDOMÍNIO-DF, a partir da vigência da presente 
Convenção, mediante solicitação de seus representados, designar preposto ou procurador para 
acompanhamento e assistência da homologação das rescisões contratuais. É defeso ao sindicato 
laboral – SEICON-DF – obstar a presença e a participação do preposto do 
SINDICONDOMÍNIO-DF, dentro do local de homologação de rescisão de contrato, seja onde 
ele for. 
  
- Em conformidade com a Lei nº 7.238/84, o empregado que for demitido 30 (trinta) dias antes da 
data base (1º de maio), fará jus ao recebimento de seu salário base, a título de multa, não sendo 
esta cumulativa com outras penalidades previstas na presente Convenção em relação ao mesmo 
ato, nos moldes do art. 9º da referida Lei, combinado com a Súmula 242 do TST. 
  
  
-  O prazo para pagamento das rescisões contratuais deverá ser o estipulado no art. 477, parágrafo 
6º da CLT. Quando o prazo vencer no sábado, domingo ou feriado, o pagamento deverá ser 
efetuado no primeiro dia útil imediatamente anterior (IN 04, de 08/12/2006). 
  
-  As homologações dos termos de rescisões contratuais realizadas na sede do sindicato laboral 
deverão ocorrer de segunda à sexta-feira, no horário das 09 (nove) às 17 (dezessete) horas, 
devendo o SEICON-DF fornecer declaração de comparecimento do representante legal do 
empregador interessado, caso o empregado envolvido na rescisão deixe de comparecer ao ato de 
homologação no horário estabelecido, desde que o empregado tenha sido notificado, por escrito, 
da data, da hora e do local da homologação ou haja recusa de homologação por qualquer motivo. 
  
- Não dispondo o SEICON/DF de horários e pessoas habilitadas para a realização das 
homologações, dentro do prazo estabelecido em lei, o sindicato laboral fornecerá uma declaração 
que comprove a impossibilidade de agenda, para que o empregador possa efetuar a homologação 
junto a um dos órgãos da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, ou ainda remarcar 
junto ao sindicato obreiro uma nova data para homologação. Ocorrendo a situação prevista neste 
parágrafo, o empregador estará isento do pagamento da multa do artigo 477, parágrafos 6º e 8º da 
CLT até a nova data agendada perante o SEICON/DF ou da SRTE, o que ocorrer primeiro.  
  
  
 
 
 

Aviso Prévio 
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - AVISO PRÉVIO ESPECIAL 
 
 
- O empregado com mais de 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, que esteja a serviço do 
empregador há mais de 05 (cinco) anos ininterruptamente, e for dispensado sem justa causa, fará 
jus ao pagamento do aviso-prévio de 45 (quarenta e cinco) dias, incorporando-se este tempo para 



todos os efeitos legais, sendo que o prazo de cumprimento será de 30 (trinta) dias. 
  

  
 
 
 

Contrato a Tempo Parcial 
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRATO DE TRABALHO EM REGIME DE 
TEMPO PARCIAL 
 
 
- O empregador poderá firmar Contrato de Trabalho em Regime de Tempo Parcial. 
  
- Considera-se trabalho em regime parcial aquele cuja duração não exceda 25 (vinte e cinco) horas 
semanais. O salário a ser pago aos empregados deste regime será proporcional à sua jornada em 
relação aos empregados que cumprem, nas mesmas funções, jornada integral. 
  
- O contrato que trata o caput da presente Cláusula obrigatoriamente terá que conter os seguintes 
requisitos: 
  
I – quantidade de horas que o empregado irá laborar;  
II – valor da hora trabalhada; 
III – a soma do valor total das horas trabalhadas; 
IV – o horário fixo que o empregado irá prestar serviço no condomínio; 
V – o intervalo mínimo interjornada de 12 (doze) horas; 
VI – obedecer, ainda, todas as cláusulas pertinentes ao contrato de regime de tempo parcial 
contidas na presente Convenção. 
  
 
 
 

 
 

Relações de Trabalho – Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades 
 

 
Qualificação/Formação Profissional 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - BOLSA EMPREGO 
 
 
- Os empregadores poderão contratar 1/3 (um terço) de seu quadro funcional, de mulheres, 
podendo utilizar-se da Bolsa Emprego do SEICON-DF, sem custos de seleção e treinamento na 
contratação para os condomínios filiados ao SINDICONDOMÍNIO-DF. 
  
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 
 
 



- Os cursos, atividades e eventos, visando o aperfeiçoamento profissional dos empregados, que 
constituir exigência legal ou do empregador, terão seus custos arcados por este. 
  
- Os cursos de qualificação profissional, excetuando os de exigência legal, serão ministrados 
preferencialmente pelos sindicatos laboral e patronal, pelo SENAC ou cursos reconhecidos pelas 
entidades sindicais convenentes. 
  
- O empregador deverá facilitar o ingresso e a permanência de empregados nos cursos de 
qualificação e requalificação, desenvolvidos pelo SINDICONDOMÍNIO-DF, por qualquer órgão 
deste ou conveniado a ele. 
  
  

  

 
 
 

Atribuições da Função/Desvio de Função 
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - ACÚMULO/DESVIO DE ATIVIDADE DE 
FUNÇÃO 
 
 
- O empregado que laborar em acúmulo ou desvio de atividade de função em prazo diário superior 
a 04 (quatro) horas consecutivas, pelo período acima de 60 (sessenta) dias consecutivos, receberá 
adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário base da função exercida, a título de 
Indenização pelo Acúmulo ou Desvio de Função, não se admitindo cumulatividade de quaisquer 
outras penalidades constantes no presente Instrumento. 
  
- O acúmulo de que trata a presente Cláusula só poderá ocorrer se for realizado na mesma função 
e em idênticos turnos de trabalho. O empregado ficará sem direito de receber, em dobro, os 
benefícios do vale-transporte e auxílio alimentação. 
  
- O acúmulo de função de que trata a presente Cláusula, quando ocorrer na jornada especial de 
trabalho 12x36 (doze por trinta e seis) horas e o empregado tiver necessidade de trabalhar todos 
os dias na substituição de outro empregado, o mesmo laborará na jornada especial de trabalho 
12x12 (doze por doze) horas, recebendo sua remuneração e o salário base do substituído, bem 
como o auxílio alimentação e o vale-transporte. 
  
- Caso seja verificada a necessidade de acúmulo de função na jornada especial de trabalho 12x36 
(doze por trinta e seis) horas, por prazo superior a 30 (trinta) dias, deverá o empregador proceder à 
contratação de um outro empregado de forma que possibilite a extinção do acúmulo de função. 
  
- Não serão aplicados a Cláusula e seus parágrafos em caso de diminuição do quadro de pessoal. 
  
 
 
 

Estabilidade Mãe 
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - ESTABILIDADE GESTANTE 



 
 
- Assegura-se à empregada gestante, de qualquer idade ou estado civil, a estabilidade provisória 
no emprego contra demissão sem justa causa de que trata o art. 10, inciso II, Letra b do ADCT. 
  
- A empregada gestante deverá encaminhar ao empregador, via protocolo, o atestado de gravidez 
emitido por médico, de forma a fazer prova de seu estado gravídico, em atendimento ao disposto 
na legislação em vigor. 
  
- À empregada gestante será concedida estabilidade no emprego de 60 (sessenta) dias.  
  
- À empregada adotante serão assegurados os mesmos benefícios da maternidade, nos termos do 
art. 392, da CLT, observado o disposto no parágrafo 5°, bem como os prazos previstos no art. 
392-A e parágrafos da CLT. 
  
- Caso a empregada gestante não comunique ao empregador seu estado gravídico, mediante 
documento encaminhado pelo sindicato laboral, no prazo de 15 (quinze) dias após a rescisão 
contratual, não fará jus à indenização do lapso temporal de sua estabilidade anterior à 
comunicação. 
  
- A empregada que tiver ciência de seu estado gravídico somente após a rescisão contratual deverá 
notificar o empregador, no prazo de 15 (quinze) dias após a rescisão contratual, por intermédio do 
sindicato laboral, a fim de que possa ser reintegrada ao trabalho. Deixando de fazer a referida 
notificação, não fará jus ao recebimento da indenização pela estabilidade prevista no caput da 
presente Cláusula, seja total ou parcial. 
  
 
 
 

Estabilidade Serviço Militar 
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR 
 
 
- O empregado que se afastar do trabalho para prestação de serviço militar obrigatório terá 
estabilidade no emprego, observadas as disposições legais, de até 30 (trinta) dias após a respectiva 
baixa, conforme dispõe a Lei nº 4.375/64. 
  
 
 
 

Estabilidade Acidentados/Portadores Doença Profissional 
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - ACIDENTE DE TRABALHO 
 
 
- O empregado, em caso de acidente no trabalho, terá estabilidade no emprego pelo prazo previsto 
na legislação da seguridade social – INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social. 
  
  
 
 



 
Outras normas de pessoal 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - CONCESSÃO DE MORADIA 
 
 
- O empregador poderá conceder ao empregado, caso exista, a residência destinada à moradia de 
empregados. Tal concessão não tem natureza salarial. Deverá ser celebrado, entre as partes, um 
Contrato de Comodato. 
  
- A manutenção e conservação do espaço físico cedido, bem como suas instalações, fica a cargo 
do empregado ocupante, sendo de sua total responsabilidade o pagamento das despesas com 
energia elétrica e água - caso exista medidor individualizado - consertos e reparos gerados em 
função da utilização do imóvel, ficando estabelecido multa equivalente a um salário base da 
função exercida por descumprimento desta Cláusula. 
  
- Será de exclusiva utilização residencial o uso do espaço destinado à residência do empregado, 
ficando vetado expressamente qualquer tipo de comércio ou atividades similares, tais como: 
preparar alimentos para terceiros, lavar e passar roupas para terceiros, confecção de vestuário, 
artesanatos, serviços de embelezamento, estética, entre outros. 
  
- A ocupação da residência de que trata o caput da presente Cláusula é destinada unicamente ao 
empregado, cônjuge e filhos, enquanto dependentes economicamente, limitando-se a 05 (cinco) o 
número de pessoas que possam estar residindo neste local. 
Para o empregado residente na casa de zeladoria, fica assegurado o prazo de 10 (dez) dias, após 
desligamento e homologação da rescisão contratual, para desocupação da moradia concedida. 
  
- No caso de falecimento do empregado, será concedido aos seus dependentes, que com ele 
coabitavam, o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel a contar da data do óbito. 
  
- A inobservância dos prazos previstos nesta Cláusula sujeitará o empregado ao pagamento de 
multa diária de 3,33% (três vírgula trinta e três por cento), calculada sobre o valor de seu último 
salário nominal, e de 1/30 (um trinta avos) sobre o último salário do empregado falecido, a ser 
paga pelos seus herdeiros, sem prejuízo da adoção das medidas judiciais cabíveis. 
  
- No caso de aposentadoria permanente ou temporária, será concedido ao empregado, o prazo de 
30 (trinta) dias para desocupação do imóvel a contar da data do comunicado do INSS. Quando o 
empregado aposentado continuar trabalhando no condomínio, fica-lhe assegurado o direito de 
moradia enquanto perdurar o contrato de trabalho, salvo no caso previsto no Parágrafo Quarto da 
presente Cláusula. 
  
- O empregador poderá rescindir o Contrato de Comodato mesmo sem que ocorra rescisão 
contratual de trabalho, desde que pré-avise o empregado com 45 (quarenta e cinco) dias de 
antecedência e o indenize no valor do salário base da função que o empregado ocupar, conforme 
descrito na Cláusula 5ª, no quadro de grupo de funções, a título de Indenização de Auxílio 
Mudança, tendo a obrigação de conceder vale-transporte, nos moldes positivados na Cláusula 35 e 
parágrafos da presente Convenção. 
  
I – O empregado que comprovar ter filho(s) que habite(m) na casa de zeladoria do condomínio 
empregador e que esteja(m) cursando Ensino Fundamental ou Médio em escola próxima ao local 
onde reside, terá o prazo previsto no Parágrafo Quarto elastecido até o final do ano letivo, 
garantido o lapso temporal mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias. 
  



- Ao empregado residente no condomínio, demitido com aviso-prévio indenizado, fica assegurada 
a permanência na residência durante o reflexo do aviso, ou seja, o empregado deverá desocupar o 
local que reside 30 (trinta) dias após o aviso-prévio indenizado. 
  
  
  
  
 
 
 

Outras estabilidades 
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - EMPREGADA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA - LEI MARIA DA PENHA 
 
 
- À empregada vítima de violência doméstica será assegurado afastamento do trabalho pelo 
período determinado pelo Poder Judiciário, por até 06 (seis) meses, sem prejuízo de seus 
vencimentos e garantias sociais e trabalhistas, a partir da notificação da decisão judicial. 
  
I – O afastamento de que trata a presente Cláusula se dará nos estritos termos da Lei nº 11.340, de 
07/08/2006 (Lei Maria da Penha). 
  
  
 
 
 

 
 

Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas 
 

 
Duração e Horário 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - JORNADA DE TRABALHO 
 
 
- A jornada da categoria é de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, excetuadas as hipóteses de 
jornadas especiais previstas em lei e nesta Convenção. 
  
- Compensação de Jornada – Havendo necessidade do serviço, a jornada diária poderá ser 
prorrogada respeitando-se o limite de 02 (duas) horas diárias, a folga semanal e o intervalo legal 
intrajornada, podendo o excesso de jornada ser compensado através de folgas. 
  
  
-  Os empregadores concederão aos seus empregados uma tolerância de 15 (quinze) minutos de 
atraso ao serviço, no máximo 03 (três) vezes no mês, desde que devidamente justificadas ao seu 
superior hierárquico, podendo haver prorrogação da jornada correspondente de forma a 
compensar os mencionados atrasos, caso haja necessidade de serviço. 
  
 
 



 
Prorrogação/Redução de Jornada 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO 
 
 
- No caso dos empregadores possuírem empregados laborando na jornada especial de trabalho 
12x36 (doze por trinta e seis) horas e em idênticas funções, um deles poderá, mediante anuência 
do empregado, ter seu regime de trabalho alterado para 44 (quarenta e quatro) horas semanais 
para substituição de empregados que laborem na jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) 
horas semanais, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
  
- Ocorrendo alteração da jornada de trabalho do empregado, prevista no caput da presente 
Cláusula, o obreiro que estiver substituindo fará jus ao recebimento de vale-transporte equivalente 
a todos os dias trabalhados e ao auxílio alimentação do seu substituído, vez que este último não 
terá tais benefícios no referido período. 
  
- Ocorrendo alteração da jornada de trabalho do empregado, prevista no caput da presente 
Cláusula, o obreiro que estiver substituindo não fará jus ao recebimento do salário do substituído. 
 
 
 

Controle da Jornada 
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - BANCO DE HORAS 
 
 
- Banco de Horas - Fica estabelecida a criação de banco de horas para compensação de jornada 
extraordinária da seguinte forma: 
  
- Forma e Prazo para Compensação - A compensação será feita à base de 02 (duas) horas de folga 
para cada hora extra trabalhada (se crédito do empregado), e, uma hora de falta para cada 02 
(duas) horas trabalhadas (se crédito do empregador), devendo a compensação ocorrer até a 
concessão ou juntamente com as férias. Tal regra valerá para créditos do empregado ou 
empregador. 
  
- Controle - O controle das horas trabalhadas e das respectivas compensações será feito através de 
uma conta corrente de horas para cada empregado, onde serão lançadas as horas extras 
trabalhadas bem como as compensadas, ficando o saldo à disposição do interessado para controle 
e conferência. 
  
- O empregador deverá apresentar cópia do controle citado no parágrafo anterior, junto com o 
recibo de férias. 
  
- Pagamento de Horas Extras - Os créditos de horas não compensadas, dentro do prazo estipulado 
na presente Cláusula, serão pagos com adicional de 100% (cem por cento). 
  
- O pagamento das horas não compensadas deverá ser realizado ao final do lapso temporal de 12 
(doze) meses da efetiva formalização do Banco de Horas, nos moldes do art. 59, parágrafo 2º da 
CLT. 
  
I – Na hipótese de rescisão de contrato de trabalho, sem que tenha havido a compensação integral 



da jornada extraordinária, acarreta a obrigação do empregador efetuar o pagamento das horas 
extras não compensadas, juntamente com as verbas rescisórias. 
  
  
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - REGISTRO DE FREQUÊNCIA 
 
 
- Os empregadores, independentemente do número de empregados contratados, deverão exigir 
destes, em qualquer horário que estejam submetidos, o registro de frequência, seja através de 
assinatura de folha de ponto, relógio de ponto ou pela marcação de cartão de ponto. Quando o 
registro for mediante relógio de ponto, no sistema de ronda, deverá ser obedecido o intervalo 
mínimo de 45 (quarenta e cinco) minutos da marcação de um ponto a outro. 
  
 
 
 

Faltas 
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - AUSÊNCIAS PERMITIDAS 
 
 
 - O empregado poderá ausentar-se do trabalho sem prejuízo de sua remuneração nos seguintes 
casos: 
a)    Casamento: até 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da data do evento; 
b)   Nascimento de filho: 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da data do nascimento; 
c)    Falecimento de cônjuge, pais e filhos: 03 (três) dias consecutivos a contar da data do óbito; e 
no caso de irmão e avós, um dia; 
d)   Depoimento em inquérito policial ou judicial desde que no horário de trabalho; 
e)    Prestação de exame vestibular nos dias de prova, mediante apresentação do comprovante de 
comparecimento; 
f)     Exame do Provão, desde que comprovado pelo empregado com no mínimo 05 (cinco) dias de 
antecedência; 
g)    Realização de prova em concurso público, limitado a uma vez por mês, devendo o empregado 
comunicar o empregador com uma semana de antecedência, bem como comprovação de inscrição 
e comparecimento. 
  
- Deverá o empregado comunicar com antecedência sua ausência excluídos os itens “b” e “c”. 
  
- Assegura-se eficácia aos atestados médicos e odontológicos fornecidos por profissionais de 
saúde do Sindicato dos Trabalhadores, SESC, SESI, bem como serviços conveniados, para fins de 
abono de faltas ao serviço desde que indicado o Código Internacional de Doenças – CID, 
apresentado relatório médico, excetuando os fornecidos por profissionais da rede pública. 
 
 
 

Turnos Ininterruptos de Revezamento 
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - JORNADA DE TRABALHO 12X36 
 
 



- É facultada, de acordo com a conveniência do empregador e a necessidade do serviço, a adoção 
da jornada especial de trabalho de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de 
descanso para todos os empregados, respeitando-se o intervalo mínimo de uma hora durante a 
jornada de trabalho. O intervalo da jornada deverá ser concedido a partir da quarta hora 
efetivamente trabalhada. 
  
-  Em virtude da adoção da jornada especial de trabalho 12x36 (doze por trinta e seis) horas, não 
poderá haver redução do valor pago a título de salário, excetuada a hipótese do acordo coletivo de 
trabalho relativo à alteração de jornada, mediante anuência dos signatários. 
  
- Na jornada especial de trabalho 12x36 (doze por trinta e seis) horas, os domingos e feriados são 
considerados dias normais de trabalho, não devendo ser remunerados como período 
extraordinário. 
  
- Não haverá, para efeito da jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais e 
jornada especial de trabalho 12x36 (doze por trinta e seis) horas, a redução da hora noturna para 
52min e 30seg (cinquenta e dois minutos e trinta segundos). 
  
- Quando o empregado deixar de gozar o intervalo previsto no caput da presente Cláusula, o 
empregador fica obrigado a remunerar o período com um acréscimo de 50% (cinquenta por cento) 
sobre o valor da hora normal. 
  
  
 
 
 

 
 

Férias e Licenças 
 

 
Outras disposições sobre férias e licenças 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS 
 
 
- Durante o período de férias de 20 (vinte) ou 30 (trinta) dias, o empregado que deixar de exercer 
a função para a qual foi contratado e vier assumir a função do empregado em férias, será 
assegurado a ele o maior salário base entre a sua função e a do substituído, devendo, a diferença, 
caso exista, ser paga com a rubrica Adicional de Substituição Temporária de Férias. 
  
- Ao retornar à sua função original, após o término do período de substituição de férias de que 
trata o caput da presente Cláusula, o empregado deixará de perceber a rubrica Adicional de 
Substituição Temporária de Férias, sem direito à indenização, seja a que título for. 
  
- As disposições do caput da presente Cláusula são aplicáveis também nas hipóteses de licenças 
superiores a 30 (trinta) dias. 
  
- O início das férias coletivas ou individuais não poderá coincidir com o domingo, feriado ou dia 
de compensação. 
  
  
 



 
 

 
 

Saúde e Segurança do Trabalhador 
 

 
Condições de Ambiente de Trabalho 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO 
 
 
- O empregador poderá destinar espaço físico específico adequado para os empregados fazerem 
higiene pessoal e fornecer armários individuais. 
  
- Os banheiros de uso coletivo, com chuveiro e sanitário, quando possível, deverão ser separados 
para cada sexo. 
  
- O empregador que, por questão de projeto, tombamento ou outro impedimento, estiver 
impossibilitado de cumprir o caput da presente Cláusula está isento de penalidade. 
  
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - LOCAL APROPRIADO PARA AMAMENTAÇÃO
 
 
- Os empregadores que tiverem mais de 10 (dez) empregadas maiores de 16 (dezesseis) anos, e 
que tenham filhos em idade de lactação, poderão providenciar local apropriado para 
amamentação, facultada celebração de convênio com entidades que supram esta necessidade. 
  
  
 
 
 

Equipamentos de Proteção Individual 
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - CONCESSÃO DE E.P.I 
 
 
Os empregadores concederão, gratuitamente, aos empregados que trabalham com agentes nocivos 
à saúde Equipamentos de Proteção Individual-EPI, tais como: luvas de borracha, botas, máscaras, 
etc. 
  
- O empregado fica obrigado à utilização dos Equipamentos de Proteção Individual-EPI, bem 
como o uso de calçados e luvas, sob pena de punição administrativa de advertência e suspensão 
em caso da não-utilização ou reincidência. 

  
 
 
 

Uniforme 
 



 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - CONCESSÃO DE UNIFORMES 
 
 
- Os empregadores, sujeitos à obrigatoriedade da Lei nº 1.851-DF, de 24/12/1997, concederão 
gratuitamente a seus empregados, a cada 12 (doze) meses de vínculo empregatício, dois conjuntos 
de uniformes e um par de calçados adequados a cada função, ficando estes obrigados ao seu uso 
adequado e em condições de boa apresentação, devendo restituí-los quando do recebimento de 
novos ou no ato da homologação do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. 
  
- Entende-se como uniforme para efeito do cumprimento desta Cláusula: calça, camisa, vestido ou 
saia e blusa e sapatos. Adereços ou ternos, se adotados pelo empregador. 
  
- A não-devolução das peças dos uniformes e equipamentos de proteção individual-EPI sujeita o 
empregado indenizar o empregador no valor correspondente e atualizado, comprovado por nota 
fiscal de aquisição, mediante desconto quando do pagamento das verbas rescisórias. 
  
- No caso de descumprimento do caput da presente Cláusula, o empregador fica obrigado a pagar, 
ao empregado, o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) calculado sobre o salário base da 
função descrita na Cláusula 5ª, desde que o empregado, através do SEICON-DF, notifique o 
empregador. Observa-se que a notificação deverá ser feita na vigência da Convenção Coletiva de 
Trabalho que originou a aplicação da multa. O empregado, caso deixe de notificar o empregador, 
perderá o direito do recebimento da multa. 
  
- Os empregadores terão o prazo de até 30 (trinta) dias após findo o contrato de experiência ou 
inexistindo o contrato de experiência (contrato por prazo indeterminado), prazo de 45 (quarenta e 
cinco) dias, a contar da data do depósito deste Instrumento na SRTE/DF, para cumprimento do 
caput da presente Cláusula. 
  
- O empregador poderá fazer a compensação, total ou parcial dos uniformes, no ato da concessão 
do(s) novo(s) uniforme(s), ao verificar que o(s) mesmo(s) concedido(s) no ano anterior se 
encontra(m) em perfeito estado de conservação, não sendo assim obrigado a disponibilizar 100% 
(cem por cento) de uniforme(s) novo(s). 
  
I – O empregador deverá providenciar a entrega de um uniforme novo, no transcorrer do ano 
convencional, se constatado a deterioração do uniforme compensado. 
  
 
 
 

Outras Normas de Proteção ao Acidentado ou Doente 
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO 
 
 
- O empregador deverá contratar seguro de vida em grupo a todos os empregados, com cobertura 
por morte natural, morte acidental e invalidez permanente, decorrente de acidente pessoal, no 
limite mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por empregado. 
  
- Deverão ser observadas as exclusões de cobertura deste seguro. O empregado que vier a falecer 
ou ficar inválido permanente, não terá direito à indenização se a causa do evento estiver nas 
exclusões do contrato de seguro. 
  



- O empregador que, após disponibilizado, deixar de contratar o seguro de vida em grupo, nos 
moldes da presente Cláusula, será obrigado a indenizar o empregado sinistrado ou seus 
beneficiários legais no valor mínimo estipulado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se ocorrer o 
sinistro. 
  
- Os empregados com mais de 59 (cinquenta e nove) anos de idade deixam de receber este 
benefício, tendo em vista a não cobertura por parte das seguradoras. 
  
- A obrigação do empregador em contratar o seguro previsto no caput da presente Cláusula é 
responsabilidade de meio, ou seja, após realizada a contratação, o empregador não mais terá 
qualquer responsabilidade sobre o pagamento do benefício do seguro, nem tampouco estará 
sujeito à aplicação da multa prevista no Parágrafo Segundo da presente Cláusula. 
  
 
 
 

 
 

Relações Sindicais 
 

 
Representante Sindical 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - REGISTRO DE CANDIDATURA 
 
 
- O sindicato laboral deverá informar, por escrito, a todos os empregadores, no prazo de 72 
(setenta e duas) horas, o registro da candidatura do empregado ao cargo de que trata a presente 
Cláusula e, em igual prazo, sua eleição e posse. 
  
  
 
 
 

Garantias a Diretores Sindicais 
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - LICENÇA REMUNERADA A 
DIRIGENTES SINDICAIS 


