
ADITIVO Å coNVENCAO COLETIVA DE TRABALHO

201912021

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE

CONSTRUCAO DA GRANDE VIT6RIA-ES (VITORIA,

CARIACICA, VILA VELHA, SERRA E VIANA)

SINDICATO DO COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR DO

ESTADO DO HSPIRITO SANTO

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE VE王CULOS, PECAS

E ACESSORIOS PARA VE王CULOS DO ESTADO DO ESP王RITO

SANTO

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DO ESTADO DO

ESPIRITO SANTO

Pelo presente Aditivo a Convencfro Coletiva de Trabalho 2019/2021, que

entre si fazem, Sindicato do Com6rcio Varejista de Material de

Construcao da Grande Vit6ria, Sindicato do Com6rcio Atacadista e

Distribuidor do Estado do Espirito Santo - SINCADES, Sindicato do

Com6rcio Varejista de Veiculos, Pecas e Acess6rios para Veiculos do

Estado do Espirito Santo e Sindicato dos Empregados no Com6rcio do

Estado do Espirito Santo) reSOIvem pactuar e estabe獲ecer? de comum

acordo, O Seguinte:

I)　A CLÅusuLA PRIMEIRA - DO REAJUSTE SALARRAL -

DA CONVENCAO COLETIVA DO TRABALHO 2019/2021,

tera a sua reda碑o alterada? PaSSando ser a∴Seguinte:

αCLAUSULA PRIMEIRA - DO REAJUSTE SALARIAL: Sera

COnCedido a todos os empregador no com6rcio do Hstad

Espirito Santo, a Partir de lO de novembro de 2020, um reaj

Salarial de 3.88% (tr6s virgula oitenta e oito porJ:entO) rel
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ao INPC/IBGE do periodo de lO de novembro de 2019 a 31 de

outubro de 2020) a Ser aPlicado sobre os sal血ios vigentes em

31.10.2020, devendo ser observada as normas pertinentes

previstas na Lei nO 13・467’de 13/07/2017;

II)∴Que o PARÅGRAFO SEGUNDO, DA CLAUSULA

PRIMEIRA, DA CONVENCÅo coLETIVA DO TRABALHO

2019/2021? PaSSa a Vigorar com a seguinte reda碑o: l(A partir de

lO de novembro de 2020’O PISO Salarial dos empregados do

Estado do Hspirito Santo, Sera de R$ 1.18831 (Um mil e cento e

oitenta e oito reais e trinta e um centavos), menSaI, devendo ser

observada∴aS nOrmaS Pertinentes previstas na Lei nO 13.4671 de

13/07/2017;

Ⅲ) A CLÅs廿LA VIGEsIMA PRTMEIRA DA AUTORTZACÅo

E/OU PROIBICÅo DO TRABALHO NOS FERIADOS, DA

CONVENCÅo coLETIVA DO TRABALHO 2019/2021, PaSSa

a ter a seguinte reda辞o: ``Fica autorizado o traba皿o nos

feriados federais, eStaduais e munlCIPalS, nO Com6rcio em Gera萱,

em todo o Estado do Espfrito Santo, a eXCeCaO dos feriados de 25

de dezembro/2020. 1O de ianeiro, 1O de maio de 2021, e ainda no

dia das eleic6es municil)ais, Estadual e gerais, nOS quais. em

hiD6tese al箪uma. POdera ser exi箪ido labor dos emDre寝ado.

IV) O PARÅGRAFO SEGUNDO da CLAUSULA VIGEsIMA

PRIMEIRA - DA AUTORIZACÅo H/OU PROIBICÅo DO

TRABALHO NOS FERIADOS,　DA CONVENCÅo

COLETIVA DO TRABALHO 2019/2021, PaSSa a ter a Seguinte

reda碑o: ``A remunera碑o prevista no paragrafo pr看me看rO

CIausula, naO POder各ser inferior a R$ 86,40 (Oitenta e seis l

quarenta centavos);
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V) Que a CLAUSULA D血CIMA NONA - DO PLANO DE SAUDE

- Inciso I - DA CONVENCÅo coLETIVA DO TRABALHO

2019/2021? PaSSa a VlgOrar COm a Seguinte reda車o: 〔〔Fica o valor

do Plano Ambulatorial referido no　αcaput,, desta cl盃usula,

limitado aos seguintes parametros: O empregador pagara a

quantia de R$ 81,壇(Oitenta e um reais e setenta e sete

centavos), Para a faixa et鉦ia de 18(dezoito) a 43(quarenta e

tr6s) anos, Para Cada empregado; Para a faixa etdria de

44(quarenta e quatro) anos em diante, O emPregador pagara a

quantia de R$ 111.01 (CentO e OnZe reais e um centavos);

VI) O負caput" da CLAUSULA VIGESIMA - DO SEGURO DE

VⅡ)A, DA CONVENCÅo coLETIVA DO TRABALHO

201912021, PaSSa∴∴a ter a∴Seguinte reda確o: “As empresas

PagaraO integralmente para todos os seus funcion餌ios, um

SegurO de vida e acidentes pessoa獲S? garantido exc獲usivamente

POr Seguradora, de livre esco獲ha Delo em。regador, nO Valor de

R$ 7.51 (Sete reais e cinquenta e um centavos), menSalmente, POr

empregado,鮭cando pactuado que os valores/garantias minimas

a serem seguradas? SaO aS Seguintes: …・ll;

VⅡ) O inciso I da CLAUSULA VIGEsIMA TERCEIRA - DO

PLANO ODONTOLOGICO o調cional. DA CONVENCÅo

COLETIVA DO TRABALHO 2019/2021? PaSSa a ter a Seguinte

redacao: αSe o emDre聖ado oDtar em aderir ao Plano

Odonto16箪ico ODCiona看. o emI)regador custeara o valor de R$

8.12 (oito reais e doze centavos) mensa獲Dara∴Cada emI)re寝ado

que oDtar I)elo referido Dlano, ficando o empregado responsかvel

Pelo pagamento restante do citado plano odonto16gico pelo qua量

OPtOu’que devera descontado em fo量ha de pagamento? mediante

autorizacao prevla e POr eSCrito do empregado) nOS
′　　　●

S心mula 342 do Tribunal Superior do Traba獲h ーTST.,,;



viII) A CLÅs廿LA VIG屯SIMA PRTMEIRA DA AUTORTZACÅo

E/OU PROIBICÅo DO TRABALHO NOS FERIADOS’DA

coNVENCÅo coLETIVA DO TRABALHO 2019/2021, PaSSa

a ter a seguinte reda尊o: ``Fica∴autOrizado o trabalho nos

feriados federais’eStaduais e municipais, nO Comercio em Gera萱,

em todo o Estado do Espirito Santo, a±哩aO dos fdriados一重-2±

藍萱藍蓋
壁垂i旦O labor dos emDre空理Ie・量X’嚢聾聾
MOTORISTAう　DA

TRABALHO 2019/2021? PaSSa∴a ter a Seguinte reda碑o: Sera

concedido a todos os empregados Motoristas e Ajudantes de

Motorista, a Partir de lO de novembro de 2020, um reajuste
salarial de生壁塑(tr6s virgula oitenta e oito por cento), relativo

ao ENPC几BGE do periodo de lO de novembro de 2019 a 31 de

outubro de 2020, a Ser aPlicado sobre os sa看drios vlgenteS em

31.10.2020, devendo ser observada∴∴aS nOrmaS Pertinentes

previstas na Lei nO 13・467? de 13/07/2017.

PARÅGRAFO PRIMEIRO: A partir de lO de novembro de 2020, O PISO

salarial da∴∴CategOria ser盃∴correspondente ao cargo e/ou funcfro

desempenhadal COnforme valores a segu獲r:

a)MOTORISTA　``3” (manobristas, mOtOristas, COndutores e

operadores de veiculos sobre rodas, maquinas, OPeradores de

empilhadeiras, Caminhfro com capacidade acima de 15.000Kg)一R$

1.750,66 (um mil setecentos e cinquenta reais e sessenta

centavos);
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b)MOTORISTA　``2,, (manobristas, mOtOristas, COndutores e

OPeradores de veiculos sobre rodas, maqulnaS, OPeradores de

empilhadeiras, Caminhao com capacidade acima de 4・001Kg at6

15.000Kg) - R$ 1.604,49 (um mil seiscentos e quatro reais e

quarenta e nove centavos);

C) MOTORISTA　短1" (manobristas, mOtOristas, COndutorcs

OPeradores de veicu萱os sobre rodas, maquinas, OPeradores

empilhadeiras, Caminh乱) COm CaPaCidade at6　4・000Kg) -

1.443,82 (um mil quatrocentos e quarenta e tr6s reais e oitenta

dois centavos);

d) AJUDANTE - (ajudante de caminhfro, ajudante de p釦io, ajudante

de dep6sito e armaz6m, Carga e descarga) - R$ 1.188,31 (um mil

CentO e Oitenta e oito reais e trinta e um centavos);

PARAGRAFO SEGUNDO: Do reajuste concedido, menCionado

anteriormente, POder気o ser compensados∴aS∴anteCipae6es/reajustes

Salariais concedidos no periodo mencionado no “ca型t’’desta clausula,

COm eXCeCaO das (O)s provenientes de: a) promo車o por antiguidade ou

merecimento; b) transfer6ncia de Ioca看de traba量ho, CargO Ou fun9fro; C)

implemento de idade; d) t6rmino de aprendizagem.

PARAGRAFO TERCEIRO:　As horas extraordin各rias serao

remuneradas com adicional de 50% (Cinquenta por cento) sobre a hora

PARAGRAFO QUARTO: Serまconcedido aos motoristas e ajud。nt。S,

COm a∴finalidade de lhe o重缶ecer me獲hores condic6es de bem

desempenhar sua presta碑o laboral? quando em atividade de entrega de

mercadorias, eStiverem em gozo do intervalo intrajornada∴∴Sem

POSSibilidade de retomo ao estabelecimento da empresa? a Partir de lO
de novembro de　20201 OS Seguintes bene鱒ciosl que teraO C

meramente indenizat6rio:
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a) No caso de os trabalhadores, quando em viagens para entrega de

mercadorias, neCeSSitarem de pernoite, farao jus a pousada ou hotel

PagO integralmente pe量a empresa;

b) Os trabalhadores, quando em viagens para entrega de mercadoriilS

em que ficarem os traba萱hadores impossibilitados de retomarem as

suas residencias, farfro jus e terao direito a alimenta辞o (Cafe da

manha, lanche e jantar), CuSteados integralmente pe獲as empresas, nO

valor di血io de R$ 70,22 (Setenta reais e vinte e dois centavos);

c) As empresas concederao aos motoristas e ajudantes de caminhfro・ que

traba獲harem no exercicio da atividade de entrega de mercadorias fora

do estabe獲ecimento, alimenta碑O Ou ticket refei碑olalimenta9訊o) nO

valor de R$ 18,90 (Dezoito reais e noventa centavos), POr dia請il

trabalhado, Sem qualSquer 6nus para os mesmos,壁坐te quando em

Viagem conforme hip6tese prevista no item `b,;

d) Para o expediente at6 o meio dia de s紬ado, a emPreSa eSt鉦Senta do

fornecimento da∴alimenta飼O Ou do ticket refei碑O/aIimenta辞o・

Quando o expediente do s別oado ultrapassar o meio dia, a emPreSa

est各obrigada a fornecer ao empregado a alimenta碑o ou o ticket

refei碑olalimenta碑o.

X)Ficam mantidas∴aS demais cl血su量as constantes da Convenc訊o

Coletiva de Trabalho 2019/2021. ori箪inaria.

Vit6ria (ES), 1O de novembro de 2020.

ULCRI

‾フフ

Presidente do Sindicato

Ace§S6rios para

一三チタ

iista de Veiculos,

do do Espirito Santo



LESI。 R。M諾意R.N叩N.。R
Presidente do Sindicato do Com6rcio Varejista de Materia看de

Constru確o da Grande Vit6ria - ES (Vit6ria, Cariacica, Vila Velha,

Serra, Viana e Guarapari)

IDALBERTO

Presidente do Sindicato do Com6

Estado do Espirito

MORO

tacadista e Distribuidor do

SINCADES

i雪雲言OiO教書容三二二二=ここ一

RODRIGO OLIVEIRA ROCHA

Presidente do Sindicato dos Empregados no Com6rcio do Estado do

Espirito Santo

Essas assinaturas sao parte integrante do Aditivo a Conven確o Coletiva

de Trabalho 2019/2021, Celebrada pelo Sindicomerciarios, Sindmat,

Sincades e Sinvepes.


