
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE

CONSTRUCÅo DA GRANDE VITORIA-ES (VITORIA’

CARIACICA, VILA VELHA, SERRA E VIANA)

SINDICATO DO COM屯RCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR DO

ESTADO DO ESP王RITO SANTO

sINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE VE王CULOS, PECAS

E ACESS6RIOS PARA VEic廿LOS DO ESTADO DO

ESPIRITO SANTO

SENDICATO DOS HMPREGADOS NO COMERCIO DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO

CONVENCÅo coLETIVA DE TRABALHO

Conven碑o CoIetiva de Trabalho que entre si fazem, Sindicato do

Comercio Varejista de MateriaI de Construcao da Grande Vit6ria,
Sindicato do Com6rcio Atacadista e Distribuidor do Estado do Espirito

Santo鵜SINCADES’Sindicato do Com6rcio Var轟ta de VeicuIos, Pecas

e Acess6rios para Vefcu量os do Estado do Espfrito Santo e Sindicato dos

Empregados no Com6rcio do Estado do Espirito Santo.

藷諾。慧塁。霊器諾。慧慧慧露
um reajuste salaria萱de 9’0% (nove por cento), a Ser aPlicado sobre os

Sal細ios vigentes em 31.10.2021’devendo ser observada as normas

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

PARAGRAFO PRIMEIRO: Do reajuste concedido, m
ノ　　　　　　◆

anteriormente’

Salariais concedidos no periodo mencionado no叛服t,, desta
‾　‾‾　「　‾‾了“‾　〇〇°‾

POderat) Ser compensados as∴anteCipa96es

ncionado

eajustes

各usu量a,
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COm e誓fro das (o)s provenientes de: a) promogiv por antiguidade ou

mereclmentO; b) transfer6ncia de local de trabalho, CargO Ou請n尊o; C)

imp獲emento de idade; d) t6rmino de aprendizagem,

PARÅGRAFO SEGUNDO: A partir de lO de novembro de 2021, O PISO

salaria看, Ser各de R$ 1.295,25 (um mil duzentos e noventa e cinco reais e

vinte e cinco centavos), menSa量, devendo ser observadas as normas

pertinentes previstas na Lei nO 13.467? de 13/07/2017.

PARÅGRAFO TERCEIRO: Quando o sal血io minimo estabe萱ecido pelo

Govemo Federal) igua萱ar ou ultrapassar os sal鉦ios estabelecidos no

Par細ra宣bs Segundo desta cl血sula, OS meSmOS terfro reajuste

autom釦ico de 5,5% (Cinco virgula∴Cinco por cento), indice este a ser

aplicado sobre o sal缶io minimo estabelecido pelo Governo Federa量)

reajustado.

CLÅ廿suLA SEGUNDA　-　DA MEDIA DAS COMISSOES: Fica

acordado que〕 COm rela飼o aos comissionados? Para efdito de c弛ulo de

ferias? 13O sa萱缶io) licen9a maternidade, Sera COnSiderada a m6dia dos

lO(dez) maiores saIarios dos皿imos 12(doze) meses.

PARAGRAFO bNICO: Nos casos de af緬amento por atestado m6dico,

Para OS COmissionados’OS dias serao ca量culados na forma do repouso

remunerado? Pela m6dia do mesmo m6s.

董箋鍔琵祭器砦祭器葦等窯
deverao f血ecer’Obrigatoriamente’aOS empregados’COmPrOVante que

COntenha o vaIor dos saI征os pagos e demais vantagens, bem como

reSPeCtivos descontos,鯖cando sempre uma via em poder do empregado,

Permitido a utilizacao de meio eIetr6nico.

DE Todo empregado’園監聖蛋圏u。buC que nO eXercicio da funcao de caixa, ter銅ireito, menSaImente, a

tituIo de負quebra-de-Caixa,,, a 22% (vinte e dois por cento) db saIdrio

2



m血imo estipulado pelo Govemo Federal, que CeSSara quando da sua

transfer6ncia para novo cargo ou retornO a fun碑O anterior・

PARÅGRAFO PRIMEIRO: As empresas que, efetivamente, naO

descontam o ``quebra-de-Caixa,, de seus funcion鉦ios’ficam isentas do

pagamento do percentual acima referido・

pARiGRAFO SEGUNDO: A confer6ncia dos valores de ``caixa’’sera

sempre realizada na presen9a do comerci誼o responsavel’e aO範nal’

sera fomecido ao mesmo recibo. Quando este for impedido pela empresa

de acompanhar a confer6ncia)鯖cara isento de qualquer

responsabilidade por erro verificado.

CLÅ口suLA OUINTA - DA ESTABILIDADE DA GESTANTE: Sera

assegurada as comerciarias gestantes, a eStabilidade no emprego, a

Partir da concep辞O e at6 90 (noventa) dias ap6s o t6rmino da licen9a

m6dica obrigat6ria do INSS.

CLÅ廿s廿LA SEXTA一旦A-臆SINDICALIZACÅo NO LOCAL」坦

TRABALHO: O Sindicato tera direito de sindicaIizar o trabalhador no

Pr6prio Iocal de trabalho’de acordo com o que estabeIece a CLT’bem

COmO distribuir materiaI informativo’desde que nao atrapaIhe a

atividade funcional do empregado.

CLÅusuLA S屯TIMA _ DOS REnTTT。T丁nC=,∧D ▲ D.m..,m,か細、了m〈

que adotado peIa empresa
DE CHE PELO
instru96es/normas para o

merCadorias adquiridas por clientes’ e delas informadas aos

emPregados, SerfrooIocado no verso dos cheques recebidos, um Carimbo

Padronizado, Onde o empregado’Para∴Sanar sua responsabi萱idade,

dever5 preencher os dados do comprador dentro do carimbo e’

nrnt/j′書`宣○○^こ∩岬　(　"章∴⊥〈　」臆　　　」　.

recebimento de cheques, PeIa venda de

PrOVidenciar o visto de autorizacao do gerente ou de outra
_"　_　_三　園　　　　　1

designada pela empresa? tranSferindo a estes a

POSSiveI insu鱒ci6ncia de fundos.

responsabiIidad

四書冒



pARÅGRAFO PRIMEIRO: O cumprimento de tais formalidades

isentar鉦anto o empregado) O gerente) Ou Outra PeSSOa designada pela

empresa) de qualquer responsabilidade por cheques devoIvidos.

pARÅGRAFO SEGUNDO: As empresas que utilizarem o sistema de

carimbo/sistema eletr∂nico assumirao a responsabilidade pelos cheques

devoIvidos pela insufici6ncia de請ndos.

pARÅGRAFO TERCEIRO: Em qualquer caso a respOnSabilidade

criminal pelos cheques devoIvidos’6 do cliente comprador・

pARÅGRAFO QUARTO: E vedado o estomo das comiss6es a que

fazem jus os vendedores/comissionados’ em fun辞O das vendas

efetuadas) POr mOtivo de inso量v6ncia do cliente.

CLÅusuLA OITAVA - DO UNIFORME: As empresas que exlg量rem O
●　　　　●

-----------------------------i二　　　　　“““““““““““““““““““““““二

uso de uniformes para seus empregados ficam obrigadas∴a∴CuStearう

integralmente, aS despesas decorrentes de, nO minimo, 02 (dois) jogos

das pecas exigidas, POr anO.

蓮豊艶豊富豊等嵩
apresente a empresa, documento h紬iI fornecido peIo estabeIecimento de

ensino, a meSma abonar短uas horas de aus6ncia ao traba皿o destinado a

realiza誇o de provas escoIares) e VeStibular佃NEM.

PARAGRAFO PRIMEIRO: A jornada de traba量ho do empregado

eStudante nao podera ser alterada se taI fato implicar em pr匂uizo ao

PARAGRAFO SEGUNDO: O empregado estudante matriculado em

CurSO reguIar noturno previsto em Lei, desde que faca comunicagiv

Pr6via a empresa’atraV6s de declaragiv fornecida pelo estabelecimento

de ensino em que estiver matricuIado, nfro poder河restar servi9O aP6s

ふき1Q /」(_〈こ■〈ヽ　し_____as 18 (dezoito) horas.



PARÅGRAFO TERCEIRO: O empregado estudante preferencialmente

tera direito de coincidir suas髄rias na empresa com as suas ferias

escolares, desde que nfro altere o bom飢ncionamento da empresa.

CLÅusuLA D屯CIMA -里LANOTACÅo NA臆C竺聖i上空
〒証正ALHO DA CONDICÅo DO EMPREGADO COMISSIONAI2Q
E PERCENTUAIS AJUSTADOS: As empresas deverao constar,

obrigatoriamente? na Carteira de Trabalho sendo ela digital ou nao dos

empregados? Se for o caso? Sua∴COndi車o de comissionado’e OS

respectivos percentuais ajustados entre as partes.

PARiGRAFO bNICO: Quando os percentuais ajustados entre as

partes forem v血ios? POderfro os mesmos∴Serem discriminados em

COntratO de trabalho, a Parte.

CLÅ廿s廿LA D血CIMA PRIMEIRA _ DO CONTROLE DAS VENDAS

FEITAS PELO EMPREGADO COMISSIONADO: As empresas que

adotarem o sistema de pagamento com base em comiss6es auferidas nas

Vendas de seus empregados? deverao permitir aos mesmos o controle

SObre o montante de suas vendas realizadas? Sendo que taI宣brma de

COntrO萱e dever短er disciplinada, POSteriormente) PeIa empresa・

箋護憲葦薫豊藷諾
aus6ncia da empresa se deu peIo fato de que o mesmo foi consultar em

instituigiv previdencidria o鯖ciaI, ambuIat6rio do Sindicato, da empresa,

institui如conveniada ou particuIar’nfro poder症er descontado as

horas em que鱒cou afrfuado’devendo entregar o atestado m6dico no

PraZO de 24 (vinte e quatro) horas ap6s seu afastamento e que podera

PARAGRAFO血co: Fica assegurado aos∴∴COmerci缶os, que

COmPrOVadamente acompanharem seus　皿os menores de at6

二二二三

emPreSa, at6 o limite de O3(tr6s) dias’Sendo que, em CaSO de inter



hospitalar, O limite ser紬e at6 15(quinze) dias’dr上imites nao oQ垂±麺

重器轟
com atestado m6dico e receita medica? COm Carimbo do m6dico’Onde

constara o seu “cRM” ou “CRO,,l O qual devera ser apresentado na

empresa no prazo m紀mo de 24 (Vinte e quatro) horas da data da

ocorr6ncia do evento亘exce確O de casos graves espeCiais’desde que

devidamente justificado por Laudo M6dico・

整萱轟
em suas dependencias? nO quadro pr6prio de avisos, CartaZeS e

comunicac6es expedidos pelo Sindicato? de interesse exc葵usivo da

categoria, SemPre em locais adequados e que permita筋ci=eitura por

Parte do empregado.

CLÅusuLA DECIMA OUARTA　_　DOS DESCONTOS H
′

EECOLHIMENTO DAS MENSALIDADES PARA O SINDICATQ: As
emPreSaS∴Se COmPrOmetem a descontar em宣b量ha de pagamento’a

mensalidade do sindicato’desde que autorizado peIo associado e a

rePaSSar OS Valores descontados∴aO Sindicato dos Empregados no

Com6rcio do Estado do Espfrito Santo’at6 o lOO(d6cimo) dia皿I do m6s

Subsequente ao re重drido desconto.

PARAGRAFO PRIMEIRO: O vaIor da mensaIidade ref班da e

descontada do saI征o do empregado, dever盲ser paga na∴Sede do

Sindicato de CIasse, Ou depositada no Banco do Estado do Espirito

Santo一新BANESTES,, - Ag6ncia nO OlO4’Conta corrente no l.831・064,

devendo as empresas’nO PraZO mencionado no “caput,, desta clfusuIa’

enCaminhar ao sindicato dos Empregados no com6rcio do Estado do

Espirito Santo’O COmPrOVante de pagamento ou dep6sito, juntamente

COm a reIa如dos respectivos empregados, dos quais houve desconto da

mensaIidade em seus saI癌ios.

PARAGRAFO SEGUNDO: Caso

nO PraZO eStipuIado no %caput,・ desta cl血suIa,鯖car肴o sujeitas

r∵く=ジ

aS empresas nfro repassem os



no percentual de 2% (dois por cento) a incidir sobre a mensalidade

descontada e mais juros de mora de O’5% (ZerO Virgula cinco por cento)

租O meS.

謹諾繋叢話謀議
adquire direito a∴aPOSentadoria volunt誼a’desde que tI.abalhe na

empresa ha pelo menos 5 (Cinco) anos’devendo o empregado informar

ao empregador tal situa9aO. Adquirido o direito’eXtingue-Se a garantia・

⊆重USULA D血oIMA SE茎±A鵜書聖≒二里竺A望LID壁一二哩

隷書器謹器賞器器慧議書認諾
(um) para cada Municipio da Serra, Vila Velha, Cariacica, Vit6ria e
Guarapari? durante a vig6ncia da presente Conven9fro.

PARAGRAFO UNICO: O Sindicato se compromete a encaminhar a

Federa確O e aO Sindicato帥ado a mesma, OS nOmeS dos representantes,

30 (trinta) dias ap6s a elei碑o dos mesmos, na宣brma do “cq〃t,, desta

e略usu量a.

整董琵慧碧器塁器篭認諾
trabaIha em IocaI insaIubre’mediante atestado m6dico, Ser毎arantido o

remanejamento da mesma’Para OutrO Iocal que nao s函insa賞ubre ou

mudar de fun碑O) Sem prejuizo de seu saI壷io.

PARÅGRAFO bNICO: As empregadas gestantes’a Partir do 6O (SeXtO)

m6s de gestacao, devidamente comprovado por Laudo M6dico, naO

POderfro fazer horas extras.

三豊器柴監禁架禁,一望型titu萱o de Contribui如亙高志I, =高話蒜荒土詩話
dos∴SeuS empregados o va賞or de 3(tr6s)parcelas

‾　　‾‾　「　‾ 「‾‾’““‾’.　「し-○○’ゝ′ヽ′ヽ′○○●′●軍1　`

′‾「′-ヽ、丁重「書「′《1丁丁巾丁葛了　▲ .「
CONSECUTIVAS no percentua賞de 2% (dois por cento) cada um

四書題雪国
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parcelas’refdrente aos meseS de novembro e dezembro de 2021 e janeiro

de 2022, e l (uma) parcela de l% (um por cento) no m6s de fevereiro de

2022, COnforme delibera函das Assembleias Geral realizadas no dia 30

de agosto de 2021・ No caso do empregado admitido ap6s a data一心ase ou

m6s de novembro de　2021? OS descontos tamb6m serfro

consecutivos’iniciados no mes seguinte ao da∴admissao mantendo-Se

os percentuais acima.

pARÅGRAFO PRIMEIRO - Fica assegurado aos comerciarios n如

sindicalizados o direito de oposi車o individual' Perante O Sindicato

pro範ssional) em Sua∴Sede ou sub-Sedes’e tamb6m perante as∴SuaS

respectivas empresas devidamente protocolizadas, at6 10 (dez) dias血eis

contados a partir da efetiva碑o do desconto・

PARÅGRAFO SEGUNDO - A importancia devera ser repassada∴aO

sindicato dos empregados no com6rcio do Hstado do Hspirito Santo at6 0

10O (d6cimo) dia∴向田　do mes subsequente ao desconto, COm

encaminhamento da rela鈎o nominaI dos contribuintes bem como a gu萱a

de recoIhimento quitada, SOb pena de muIta em caso de descumprimento

da empresa.

PARAGRAFO TERCEIRO - O desconto citado no caput desta cI宛suIa

VlgOrar5 durante toda vig6ncia desta CCT) e O descumprimento desta

ClausuIa, ainda que parcia量pelo desconto irreguIar ou incompIeto’

incIusive a nfro entrega da reIagiv nominaI dos contribuintes impo両名

na obriga9aO do empregador pagar ao sindicato obreiroうmuIta por

atraso no vaIor de 2% (dois por cento)’mais juros de mora de O,5%

(meio por cento) ao m6s, reVertido em favor do sindicato.

PARAGRAFO QUARTO - O Sindicato dos Empregados no Comercio

nO Estado do Espirito Santo’COmPrOmete-Se a disponibiIizar atI.aV6s de

嵩結語講読霊悪霊書記霊認諾書
PARAGRAFO QUINTO: Para a data-base de 2022/2023, a

Contribui9肴O NegociaI’aS empresas descontar奮o dos saIanos
tulo de



empregados　3(tres)parcelas IGUAIS e CONSECUTrVASno

percentual de 2% (dois por cento) cada uma das parcelas’reftrente aos

meses d。 n。V。mbro e dezembro de 2022 e janeiro de 2023, e l (uma)

parcela de l% (um por cento) no mes de fevereiro de 2023・ COnfdrme

de皿era辞o das Assembleias Geral realizadas no dia 30 de agosto de

2021. No caso do empregado admitido ap6s a data-base ou m6s de

novembro de 2022? OS descontos tamb6m serfro consecutivos’iniciados

no m6s seguinte ao da admissao mantendo-Se OS PerCentuais acima. Fica

assegurado aoscomerci緬os nfro sindicalizadoso direito de

oposi辞O individual・ Perante O Sindicato profissional’em Sua Sede ou

sub-Sedes, e tamb6m perante as suas respeCtivas empresas devidamente

protocolizadas, at6 10 (dez) dias uteis contados a pa血da efctiva辞O do

desconto.

PARÅGRAFO SEXTO: A responsabilidade integral por esta Cl血sula

D6cima Oitava - Da Contribui班o Negocia獲e seus par細rafos, Sera

unicamente do Sindicato dos Empregados no Com6rcio do Estado do

Espirito Santo’que Sera O eXClusivo responsivel perante as Autoridades

Competentes’Sendo excIuidos todos os demais Sindicatos Patronais e a

Federa鈎o do Com6rcio de Bens e Servicos e Turismo do Estado do

Espfrito Santo) de taI responsabilidade.

監器量票諾祭器言霊諾器菩誓書
fdrma da proposta∴aPI.eSentada pelo Sindicato dos Empregados no

Com6rcio do Estado do Espirito Santo, que Segue anexo a presente

三豊篭護憲義塾監護整
I - Fica o vaIor do PIano AmbuIatoriaI refchdo no均at,, desta

C量血Ia, Iimitado aos seguintes parametros: O empregador pagara a

quantin de R$ 89’12 (oitenta e nove reais e doze centavos), Para a faixa

etana de 18(dezoito) a 43 (quarenta e tr6s) anos’Para cada empregado;

Para a faixa et血ia de　44(′…叫。輸十の　^　_○○《」、

nte, 0

甲田raし地IalXa etaria de 44(quarenta e quatro) anos em d

emPregador pagar5 a quantia de R$ 121・00 (cento e vinte e um r,

隅田国園



Ⅱ一Se o empregado aderir a PLANO DE SAUDE de maior cobertura’O

empregado範cardresponsivel pelo pagamento da difdrenca total

entre o plano Ambulatorial) Para O de maior cobertura a qual

OptOu;

ⅡI - O pagamento da diftrenca total entre o plano Ambulatorial para o

de maior cobertura) a qua看optou o empregado’Sera descontado em

fo皿a de pagamento? mediante autorizacao prevla e POr eSCrito do

empregado? nOS termOS da S血mula de nO 342’do Tribunal Superior

do Trabalho;

PARÅGRAFO PRIMEIRO: P Plano de Sa血de I)reVisto na∴PreSe旦垣

坤usula NÅo sera concedido para os emI)regados」哩萱COntr畦L坐

PARÅGRAFO SEGUNDO: Se a empresa empregadora ja tiver

contratado PLANO DE SAUDE em condic6es mais vantajosas para seus

empregados nao poderfro fazer alterac6es, inclusive n急o podendo ter

COParticipa9fro dos empregados, e n釦o esta obrigada a fazer o citado

PLANO DE SAUDE previsto no負caputl) e incisos desta∴Cl鉦sula?

POdendo continuar no que ja estiver contratado/conveniado, SaIvo se o

empregado OPTAR em aderir ao PLANO DE SA廿DE de menor cust。

PARÅGRAFO TERCEIRO: O Empregador que ja tiver

Contrato/Conv6nio com outro pIano de Sa同e devera apresentar c6pia

do mesmo ao sindicato dos Empregados no Com6rcio do Estado do

Espirito Santo・ nO PraZO de 60(sessenta) dias, aP6s a pubIica亨aO da

PreSente Conven9aO.

PARÅGRAFO QUARTO: Os empregados poderfro incIuir os∴SeuS

dependentes no pIano de Sath’COm O Pagamento total a expensas dos

meSmOS, POdendo os vaIores correspondentes ser descontados em宣bIha

」( 、_〈__〇〇〇　臆　.
○○　　　　　　　　　　　　‾　‾ ‾　　‾i音〇一‾　「}‾「"/ト′1}ヽ′○○●●●ヽ置ヽノブ

de pagamento, mediante autoriza如pr6via e por escrito do em
.○○_　_　_　　」

nOS termos do Enunciado de nO 342 do TribunaI Superior do Tra



PARÅGRAFO QUINTO: Se o empregado ja for possuidor de outro

plano de sa同e na qualidade de dependente’fica a empresa desobrigada

de contratar o plano previsto nos itens anteriores・

PARÅGRAFO SEXTO: O Plano de Sa血de previsto na presente

Cl血sula, incisos e pardsrafos, POder各　conter cl祖sula de co-

participa碑o dos empregados quando do seu uso, desde que

expressamente autorizado por escrito pelo empregado, a eXCe碑O do

Plano de Sa血de Ambulatorial previsto no αcaputl) e inciso I da presente

C略usula.

pARÅGRAFO S屯TIMO:時

葦聾塞藁嚢輩襲輩
sa血de de maior cobertura a emI)reSa範ca obrigada a Dagar a Darte que

皿e cabe referente ao Dlano de sa血de ambulatorial I)reVisto no inciso

Primeiro desta clausula.

PARAGRAFO OITAVO - O P量ano de Sa同e da presente cl祖sula,

Ietras e incisos, tem que Ser Obrigatoriamente registrado na Ag6ncia

Naciona量de Sa同e (ANS) e/ou (CRM).

譜諾慧嵩認諾器器塁謹
Vida e acidentes pessoais, garantido exclusivamente por seguradora近

世, nO VaIor de堅。埋(S。t。.。。is 。
CInquenta e um centavos)’menSalmente’POr empregado,範cando

n分か†1書分Hn n○○A　^寄　書,〇、書〈職〈_l_(○○《_ふ▲臆.　　　, .
PaCtuado que os valores/garantias minimas a serem seguradas’Sa
寄ハイ○○。二〇輸■〈__Seguintes:

塾
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GARANTIAS �LIMITE MÅxIMODE INDENIZAAO �㊥ 

Morte �11.021,33 

Morte賀AssistenciaFuneral-Titular葛Adicional �2.397,12 

FormadePagamento:ReemboIsoat6olimitedo 

CaitalSeurado. 

Morte-CestaBdsica-AuxilioAlimenta辞o- �795,41 

Titu獲ar 

QuantidadeeValor:06cestasbasicasnovalorde 
R$132,56cadauma 

FormadePagamento:Deuma血icavez,emforma 

deindeniza鈎oatrav6sdecart努oa萱imenta碑O. 

IPA-Inva獲idezPermanenteTotalouParcialpor �11.021,33 

Acidente 

InvalidezLaborativaPermanenteTotalporDoen9a �11.021,33 
-PAD(PagamentoAntecipadoemcasodeInvaIidez 

Laborativa　Permanente　Totalem　decorr6ncia　de 

Doen9a) 

Estaindeniza確ocaracterizaaantecipa班odelOO% 

dacoberturadeMorte. DIHUTI-Di誼adeIntema飼OHospitaIaremUTI, decorrentedeacidentepessoaIcoberto. 

4.681,16 

LimitedeDi知ias:5di癌iasnovaIordeR$936’23 Cadauma地mquia:01dia 

Forma畦上聖堂mento:Deuma血icavez,emforma deindenizaao DIT-DiinadeIncapacidadeTempor征apor Acidente 

980,64 

LimitedeDi鉦ias:40di缶asnovaIordeR$24,51 Cadauma. 

Franquia:15dias 

FormadePagamento:Deuma血icavez,emforma deindeniza尊o 

一・■■:・=‾’’- /　iヽ 　　　12 
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DiariadeIncapacidadeTempor鉦ia-CestaBdsica- �904,37 

AfastamentoporAcidentedeTrabalho 

LimitedeDiarias:03cestasnova量ordeR$301)45 

Cadauma 

Franquia:15dias FormadePagamento:Apartirdo16Odiade 

afastamentoedevidosquandosecompletar30diasa 

partirdestadata’emformadeindenizacao’PagO diretamenteaoSeguradoPrincipalatrav6sdecartfro 

alimenta車o. 

Assist6nciaTransportedoTitular-Trabalhador- �980,64 

DecorrentedeMortedosParentesPrevistosnaCLT 
ーConsolida9frodasLeisdoTrabalho-Conforme 

Condi96esEspeciaisdestaCoberturaestabelecidas 

noContrato/Ap61icedeSeguro. 

Auxilio　Medicamentos　-　decorrente　de　acidente �1.456,79 

ocorrido　em　hor盃rio　de　trabalho　Forma　de 

Pagamento:ReemboIso　at6　01imite　do　capital 

Segurado. 

InclusaoAutom釦icadeC∂n.juge-Morte �2.55220 

IncIusaoAutom釦icadeFilhos-Morte-Ser5devida �) 1.125,55 

Para6bitosdemaioresde14anos,japara皿os 

menoresde14anosseradevido)aPenaS,reemboIso dasdespesascomfuneraIcon宣brmecondi96es GeraisdocontratodeSeuro. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: O empregador que j掴ver Ap61ice de

詫諜塁塁誓豊S書誌霊鵠
IIcaputラブda presente cIfusu量a,鯖cara excIufdo do pagamento ref抗do’

maS, deverfropresentar c6pia da citada Ap6Iice de Seguros de Vida e

Acidentes pessoais com os mesmos capitais∴Segurados e garantias

輸輸ム輸主軸_(_　-___臆臆　● 」mlnlmaS PreVistas nesta, nO PraZO de置60 (SeSSenta) dias, a

PubIica鈎o da presente conven碑O CoIetiva de TrabaIho.



pARÅGRAFO SEGUNDO: As empresas que tenham at6 10 (dez)

empregados) deverfro pagar? em COta血ica’O Seguro de Vida previsto no

%caput" desta cl血sula.

整輩
trabalho nos feriados federais estaduais e munlC量PalS? nO Comercio em

Geral, em tOdo o Estado do Hspirito Santo, i旦CeCaO dos fd望do空9芋

茎墨萱羅藍蓋霊
堂饗Xigido labor dos emI)regados・

PARÅGRAFO PRIMEIRO: As empresas pagarao aos seus funcion鉦ios

as horas trabalhadas∴∴COm aCr6scimo de lOO%(Cem POr CentO),

independentemente de trabalharem ou nao em regime de escaIa.

PARÅGRAFO SEGUNDO: A remunera辞O PreVista no par5grafo

Primeiro desta cl如sula, nfro poder短er inferior a R$ 70,65 (Setenta reais

e cinco centavos) por dia trabalhado, e devera ser pago no final do

PARAGRAFO TERCEIRO: As empresas que funcionarem nos feriados

mencionados no ``caput" desta c15usula’foI.neCeraO aImoco ou jantar e

transporte inteiramente gratuito aos seus empregados.

PARAGRAFO QUARTO: Os hor誼os de funcionamento nos f壷ad。S

menCionados no ``caput” desta cl血suIa, SeI.盃o os seguintes: O Com6rcio

Lojista, Atacadista e com6rcio Var曲a de G6neros A量imentfcios,

funcionara entre o8:00 ds 18:00 horas; OS Shoppings centers,

funcionarao entre 13:00 as 22:00 horas; e OS Centros comerciais
傭-輸′言へ輸の。機宜( (_⊥葛__　^^　〈へ、　_〈　〈《　-funcionarfro entre o9:00 as 20:00 horas’POdendo em todas as atividades

anteriormente mencionadas, Ser realizadas escaIas de trabalho at6 2:00
h′、。{`,重, .、、職工く_　〈　㌦_ _○臆horas ap6s o frohamento’desde que nfro ultrapasse a jornada

‾　‾‾‾‾‾‾▼、‾〇°‾)　葛レ〕ヽ}鴫置`置夢　uヽ′　し1 `葛U項○○l

empregado, Sendo vedado a exig6ncia de horas extras心q∴曾れ〉’’甲'§auU声CIluU VeOaCIO a exigencia de horas extras dos emp

nos宣七riados.



pARÅGRAFO QUINTO: Fica expressamente PrOibido compensar

qualquer dia de trabalho com folga nos f証ados munlCIPalS’eStaduais e

federais.

pARÅGRAFO SEXTO: As infra96es ao disposto nesta clausula, e SeuS

par細afos’Serfro punidas com multa de 200% (duzentos por centO) do

sal餌io do empregado atingido, reVertendo seu valor 70% (Setenta POr

cento) em beneficio do mesmo e 30% para o Sindicato dos Empregados

no com6rcio no Estado do Hspirito Santo’Sendo que’anteS de aplicar a

penalidade aqu量PreVista’6 necessdrio noti鯖car por escrito ao infrator a

respeito do que esta sendo皿ingido・ dando-1he um prazo de 15(quinze)

dias’a∴COntar da notifica辞O? Para que O meSmO adote provid6ncias

necessarias objetivando a sua regulariza碑o, inc賞usive com o pagamentO

da multa acima estipulada.

PARÅGRAFO SETIMO: O鱒rmado nesta cl血sula sera rIgOrOSamente

fiscalizado pela Federa辞o do Com6rcio de Bens, Servi9OS e Turismo do

Estado do Espirito Santo e seus Sindicatos珊ados e pe量o Sindicato dos

Empregados no Com6rcio no Estado do Espirito Santo.

些ULA VIGEsIMA S堕せ哩A - AUX血IO CRECHE: Em
CumPr賞mentO aOS termOS da Portaria nO 3・296’de 3 de setembro de 1986,

aS,e平reSaS PagaraO abono correspondente a lβ (um terco) do sal描。

mlnImO Vigente’POr m台s, POr Cada珊o de sua empregada, isto duI.ante

O Periodo de O6(Seis) meses’independente do n血ero de muIheres do

eStabeIecimento, ficando escIarecido que a concess負o do abono ser各

devida ap6s a volta do trabalho e finda no 6O (sexto) m6s de vida do

PARÅGRAFO PRIMEIRO: As empresas que mantiverem creches

nrl千nriのく】 ^○○　^({葛,公_二へ　臆臆
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‾‾‾‾r‾ ‾L’‾u∴ “ruし　。JuaS重し|▼t:rt:III CrC

Pr6prias ou conv6nio com creches para o atendimento dos fiIhos

emPregadas, at6 a idade de O6(seis) meses,鯖cam excIuidas

Cumprimento desta cl如su賞a.



PARAGRAFO SEGUNDO: O auxnio-CreChe nfro integrara as

remunerac5es das empregadas para nenhum efdito legal’meSmO quando

as empresas optarem pe10　PagamentO do bene鯖oio direto as

話芸詩集。ぷ誓書s,i,uid。 Pl。n。 。d。n,。l。gi。。 。蓮哩塾。
TERCEIRA DO PLANO

todos os empregados? na forma da proposta apresentada pelo Sindicato

dos Empregados no Com6rcio do Estado do Espirito Santo’em aneXO a

presente conven確o coletiva de Trabalho’que鱒ca fazendo parte

integrante da mesma, POdendo o emI)re翰dor optar por outros臆旦車型

Odonto16容icos, nOS Seguintes termos:

工‾警護蓋蓋
世生壁, ficando o empregado respons如el pelo pagamento restante do

citado plano odonto16gico pelo qual optou, que devera ser

descontado em folha de pagamento, mediante autoriza9fro prevIa e

POr eSCrita do empregado, nOS termOS da S血muIa 342 do Tribunal

Superior do TrabaIho-TST.

萱豊墨聖篭萱蓋監蓋董…
PARÅGRAFO SEGUNDO: As empresas que jかousteiam va萱ores

SuPeriores ao範xado neste ajuste・ COm Outros PIanos Odonto16gicos ja

COntratados anteriormente高O POderfro reduzir os vaIores dos mesmos.

PARÅGRAFO TERCEIRO: O empregado podera incIuir os∴SeuS

dependentes no pIano Odonto16gico’COm pagamento total as expensas

Hn m○○mn,∴。〔__○〈職」〈　__　臆臆臆。do mesmo’POdendo os vaIores correspondentes ser descontad
くプ　　‾　ノ　‾‾‾‾‾　「“‾ま⊃“●〇〇〇ヽノ○○しU　しヽ′しのl aD CÅ

書へ1l{(　　」_　」臆　臆

皿a de pagamento, mediante autorizagiv previa e por
‾　　‾　‾ ‾S「 〉‾‾‾‾葛}置〃)ヽノlフ∴∴しブヽ′1　　ヽ置く:;Dし



empregado? nOS termOS da S血ula 342, do Tribunal Superior do

Trabalho.

馨馨襲萱蓮華
pARiGRAFO QUINTO: O Plano Odonto16gico da presente clausula

tem que ser) Obrigatoriamente’registrado na Ag6ncia Nacional de Sa同e

(ANS)・

CLÅusuLA V萱G血S量MA OUARTA - DO TRABALHO EM DIAS DE

DOMINGO: Fica regu萱amentado o trabalho nos dias de domingo, i

excecao dos domin容OS COmemOrativo do dia das maes e do dia dos Dais,

nos quais. em hiD6tese aI寝uma, DOderdi ser exi寝ido labor dos

emI)re捌dos.

PARAGRAFO PRIMEIRO: O hor鉦io de trabaIho sera de 8h as 14

horas・ COm Carga hor緬a de traba看ho de 6 (seis) horas. Dev。ra Ser

respeitado o hor緬o intrajomada para∴alime皿ta姉e descanso, bem

COmO aS foIgas semanais.

PARAGRAFO SEGUNDO: As empresas pagarfro aos seus funcio血ios

aS horas trabaIhadas∴com acr6scimo de lOO%(Cem por cento),

independentemente de traba量harem ou n肴o em regime de escala. A

r後ゝmiln`}ro′ヽ宕′ヽ　n...^_,:^」L_　〇二~　　　　　　-　　　_remuneraCfro prevista nfro poder各ser inf前or a R$ 70’65 (Setenta reais e

SeSSenta cinco centavos) por d王a trabaIhado’e dever鉦or pago no fiun看

do expediente.

PARÅGRAFO TERCEIRO: As empresas que funcionare

domingos fornecerao a萱moco ou iantar f‘ tl.州。n^五山∴_
Ou jantar e tI.anspoI.te int。ira

gratuito aos seus empregados.

戸〔≦ジフ



cLÅus廿LA VIG屯SIMA OUINTA - CONDICOES ESPEC望壁上筆全
OES DEAS FUNEXERC EM

E AJUDANTE DE MOTORISTA:
OS

MOTORISTA Sera concedido a

言請託三言pregados Motoristas e Ajudantes de Motorista’a Partir de lO

de n。V。mbr。 d。 2021, um reajuste salarial de 9,0% (nove por centO)’a

ser aplicado sobre os sal如ios vigentes em 31・10.2021’devendo ser

observada∴aS nOrmaS Pertinentes previstas na Lei nO 13・467, de

1310712017.

pARÅGRAFO PRIMEIRO: A partir de lO de novembro de 2021’O PISO

salarial do setor de entregas serかoorrespondente ao cargo e/ou請n碑o

desempenhada? COnforme valores a segulr:

a)MOTORTSTA “3,, (manobristas, mOtOristas, COndutores e

operadores de veiculos∴SObre rodas? maqulnaS’OPeradores de

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

1.908,21 (um mil novecentos e oito reais e vinte e um centavos);

b)MOTORISTA “2,, (manobristas, mOtOristas, COndutores e

OPeradores de veicu量os∴SObre rodasクmaquInaS) OPeradores de

empilhadeiras’Caminhao com capacidade acima de 4.001Kg at6

15.000Kg)一R$ 1.748,89 (um mi量setecentos e quarenta e oito reais

e oitenta e nove centavos);

C) MOTORISTA　%1,, (manobristas, mOtOristas, COndutores e

OPeradores de veicuIos sobre rodas’maquinasI OPeradores de

empi賞hadeiras’. Caminhao com capacidade at6 4.000Kg) - R$

1.573,76 (um mil quinhentos e setenta e tr6s reais e setenta e seis

d) AJUDANTE一(ajudante de caminhao, ajudante de p細, ajudante

de dep6sito e armaz6m’Carga e descarga) - R$ 1.295,25 (um mi量

duzentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos);

PARAGRAFO SEGUNDO: Do reajuste concedido, men
分れ十〇"● ′、岬m(職+(　　__」臆　_anteriormente, POderfro ser compensados as antecipac6es/

r　　㊨/ノ



Salariais concedidos no periodo mencionado no “c`や”t,, desta cIausula’

COm eXCe晦O das (O)s provenientes de: a) promo9fro por antiguidade ou

merecimento; b) transfer6ncia de 10Cal de trabaIho, CargO Ou funcao; C)

implemento de idade; d) t6mino de aprendizagem.

PARÅGRAFO TERCEIRO: As horas extraordin征as serao

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

PARÅGRAFO QUARTO: Serfrooncedido aos motoristas e ajudantes,

COm a∴範nalidade de lhe oferecer melhores∴COndic5es de bem

desempenhar sua presta辞o labora量・ quando em atividade de entrega de

mercadorias’ eStiverem em gozo do intervalo intrajomada∴Sem

POSSibi量idade de retomo ao estabe萱ecimento da empresa) a Partir de lO

de novembro de 2021, OS∴Seguintes benefroios’que teraO Carater

meramente indenizat6rio :

a) No caso de os traba獲hadores, quando em viagens para entrega de

mercadorias, neCeSSitarem de pemoite, farfro jus a pousada ou hotel

PagO integralmente pe獲a empresa;

b) Os trabalhadores’quando em viagens para entrega de mercadorias

em que範carem os traba量hadores impossibilitados de retomarem ds

SuaS reSid6ncias’farao jus e terao direito a∴a賞imenta班o (cafe da

manha’lanche e jantar)’CuSteados integralmente peIas empresas, nO

Valor di征o de R$ 76,53 (setenta e seis reais e cinquenta e tr6s

CentaVOS);

C) As empresas concederao aos motoristas e ajudantes de caminhao, que

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

do estabelecimento’alimentacao ou ticket re霊草fro/aIimenta碑O, nO

Valor de R$ 20・41 (Vinte reis e quarenta e um centavos), POr dia皿l

trabalhado’Sem quaisquer 6nus para os mesmos,聖垂quando em

V量agem COnforme hip6tese prevista no item `b,;

d) Para o expediente at6 o meio dia de sfroado, a emPreSa eSt奇isen

fomecimento da∴a量imenta尊o ou do ticket refeicao/aliment

隅田



Quando o expediente do s細ado ultrapassar o meio dia, a emPreSa

est5 obrigada a fomecer ao empregado a a萱imenta辞O Ou O ticket

refei9fro/alimenta碑O・

董韮荒壁三豊
a iniciar conversa96es para revisao da presente Conven車高60 (sessenta)

dias antes do t6rmino de sua vig6ncia.

呈董輩
nesta Conven鈎o Co獲etiva de Trabalho, POr qualquer das partes’a

exce9aO das c獲血sulas que preveem outros percentuais, SeraO I)unidas

萱萱葦叢讃荒薫護憲叢
PARAGRAFO PRIMEIRO: As partes contratantes se comprometem’

antes de aplicar a pena萱idade prevista no ・毎,〃t,, desta cla皿Sula, a

notificar’POr eSCrito o infrotor’SObre a cl血sula que esta sendo

i皿ingida・ dando-1he um prazo de 15 (quinze) dias, a COntar da data da

noti鯖cacao’ Para que O meSmO adote provid6ncias necess征as

Objetivando a sua regulariza9aO・ Sendo que’naO atendida a notifica如

nO PraZO eStipuIado’Sera devida∴a mu量ta∴aVenCada no “caput,, da

PARÅGRAFO SEGUNDO: A determina9aO COntida no Parferafo

Primeiro’desta Cl血sula Trig6sima Segunda’naO Se aPIica∴aOS

empregados, de forma individual.

票虹ACÅ。 Å
Co獲etiva de Trabalho, Sera

A presente c

fiscalizada’rigorosamente? PeIa

nven碑O

era誇O

20



do Com6rcio do Estado do Espirito Santo e pelo Sindicato dos

Empregados no Com6rcio do Estado do Hspirito Santo.

CLÅusuLA NONA　-　DO FORO　-　COMPETENCRA: Sera de

COmPet6ncia da Justica do Trabalho para dirimir qualSquer d血idas na

aplica鈎o da presente Convencao Coletiva de Traba賞ho’tendo as partes

acordantes legitimidade para propor Acfro de Cumprimento em favor

da totalidade de seus representantes? aSSOCiados ou nao das Entidades

CLÅ廿s廿LA TRTGEsIMA - DA ViGENCRA DA CONVENCÅQ臆

COLETIVA DE TRÅBALHO: A presente Conven碑O Co賞etiva de

Trabalho v量gOrar各durante o periodo de lO・11.2021 a 31.10.2023,

isto em re量a鈎O aS Cl血sulas sociais? Sendo queタem relacfro as cI血su萱as

econ6micas, tais como Reajuste Salarial, Piso Salaria萱, Plano de Sa同e,

Seguro de Vida e Plano Odonto16gico? aS meSmaS SeraO negOCiadas na

data‾base de lO.11.2022・　　　　　　　　　C二>
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Vit6ria (ES), 30 de novembro de 2021

Presidente do Sindicato do C6m

Acess6rios para Veiculos do

LESIO ROMU

jista de Veicu量os, Pe9aS e

do Espirito Santo

豊吉孟NI ,UN.。R
Presidente do Sindicato do Com6rcio Varejista de Material de

Constru班o da Grande Vit6ria - ES (Vit6I.ia’Cariacica, Vi萱a Velha,

Serra, Viana e Guarapari)



RODRIGO OLIVEIRA ROCHA
Presidente do Sindicato dos Empregados no Com6rcio do Estado do

Espirito Santo
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