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ao Minist6rio do Trabalho e Emprego, por
14, na data de O2lOOl2O14, as 10:57.

AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

REQUERTMENTO DE REGTSTRO DE CONVEN9AO COLETIVA DE
TRABALHO

SINDICATO DOS TRAB. EM CONO. RES. COM. RURAIS, MISTOS, VERT. E HORIZONTAIS DE
HAB. EM AREAS ISOLADAS, SEICON-DF, CNPJ n. 32.901.548/0001-07, localizado(a) a SDS
Bloco D Lote 27, 316, Ed. Eldorado, 3o Andar, Sala, Asa Sul, Brasilia/DF, CEP 70392-901,
representado(a), neste ato, por seu Presidente, S(a). AFONSO LUCAS RODRIGUES, CPF n.
278.996.594-34, conforme deliberagSo da (s) Assembl6ia (s) da Categoria, realizada (s) em
1310312014 no municlpio de Brasilia/DF;

E

SIND EMP COMPRA VENDA LOC ADM IMOV RES COM DO DF, CNPJ n. 03.656.303/0001-55,
localizado(a) a Centro Comercial Boulevard, 424, Ed. Presidente sala, Asa Sul, Brasilia/DF, CEP
70391-900, representado(a), neste ato, por seu Presidente, S(a). CARLOS HIRAM BENTES
DAVID, CPF n. 291.266.061-00, conforme deliberaQao da (s) Assembleia (s) da Categoria, rcalizada
(s) em 18/03/2014 no municipio de Brasilia/DF;

nos termos do disposto na Consolidagao das Leis do Trabalho e na lnstrugeo Normativa no 11, de
2009, da Secretaria de Relag6es do Trabalho, reconhecem como vdlido e requerem o REGISTRO

No DA SOLICITAQAO: MR025798/2014

DA CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO
meio do sistema MEDIADOR, sob o nfmero M

Brasilia-DF 2014.

SINDICATO OOS TRAB. EM COND. RES. COM. RURAIS, MISTOS, VERT. E HORIZONTAIS DE
HAB. EM AREAS ISOLADAS, SEICON-DF

NTES DAVID
Presidente

SIND EMP COMPRA VENDA LOC ADM IMOV RES COM DO DF

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/resumo/ResumoRequerimentoRegistroVis... 02106t2014
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CONVENCAO COLETM DE TRABALHO que entre si firmam o SINDICATO
DOS TRABALHADORES EM CONDOMINIOS RESTDENCIAIS, COMERCIAIS,

BgRAll MTSTOS, VERTTCATS E HORTZONTATS DE HABTTA96ES EM
AREAS ISOLADAS, CONDOMINIOS DE SHOPPING CENTER E EDIFICIOS,
ASCENSORISTAS DE CONDOMiNTOS, TRABALHADORF:S EM EMPRESAS DE
COMPRA, VENDA, LOCA9AO E ADMINISTRAgAO DE IMOVEIS
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, TRABALHADORES EM PREFEITURAS DE
SETORES, QUADRAS E ENTREQUADMS DO DISTRTTO FEDERAL -
SEICON/DF, com sede no SDS Ed. Eldorado, 30 andar, Sala 316/318,
representando os Empregados em Condominios Residenciais Horizontais,
Comerciais, Rurais, Mistos e Edificios, Ascensoristas de Condominios,
Trabalhadores em Empresas de Comprc, Venda, LocagSo e AdministragSo
de Im6veis Residenciais e Comerciais, Trabalhadores em Prefeituras de
Setores, Quadras e Entre quadras do Distrito Federal, e de outro l_ado o
SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRT, VENDA, IOCA9AO E

ADMTNTSTRACAO Oe rM6VErS RESTDENCTATS E COMERCTATS DO
DISTRfTO FEDERAL - SECOVI/DF. com sede no SDS Ed Boulevard Center
Salas 422 e 424 Brasilia - DF, representando as empnesas de Compra,
Venda, LocagSo e AdministragSo de Im6veis Residenciais e Comerciais do
Distrito Federal, em conformidade com a Constituigao Federal, a CLT, e as
Cl6usulas e C.ondig6es seguintes:

I - DATA BASE

CLAUSUIA la - Fica mantida a Data Base da Categoria em 10 de maio, para fins da
presente ConvengSo Coletiva de trabalho - CCf 20t412015, com vigOncia de 10 de
maio de 2014 at6 30 de abril de 2015.

II- REAIUSTE SALARIAL

CLAUSULA 2a - As Empresas de Compra, Venda, LocagSo e AdministraEso de
Imoveis Residenciais e Comerciais do Distrito Federal, concederSo aos empregados
reajuste salarial linear de 8o/o (oito por cento), a ser calculado sobre o salSrio base do
empregado praticado em3010412014, que vigorar5 a partir de 0110512014.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As Empresas de Compra, Venda, Locagio e
AdministraESo de Im6veis Residenciais e Comerciais do Distrito Federal, pagar6o aos
seus empregados, a partir de 10 de maio de 2014, j6 incluldo o reajuste
previsto no caput da Cl5usula Segunda, os pisos salariais conforme tabela abaixo:



TABEI.A SAI.ARIAL

R$ 790,82
R$ 790,82

790,82
R$ 79s,48

795.48

R$ 1.110,24
1.1t0.24

R$ 1.248,19
R$ 1.248,1e
R$ 1.248,19
R$ 1.248,19
R$ 1.248,19
R$ 1.248,19

L.248,t9
R$ 1.353,73
R$ 1.353,73

R$ 1.397.84

R$ 1.397,84
R$ 1.397,84

854

* Carga de 6 (seis) horas

PARAGMFO SEGUNDO - Nenhum empregado poderd ser admitido ou permanecer
trabalhando recebendo sal6rio inferior aos pisos minimos aqui estabelecidos, salvo
em raz6o de jomada reduzida ou inferior a zl4 (quarenta e quatro) horas semanais
existente, pactuada posteriormente ou na contratagSo, mediante acordo especifico
com o Sindicato Profissional e com a assist6ncia do Sindicato patronal.

PARAGRAFO TERCEIRO - Fica facultado is empresas a compensagao das
antecipag6es e reajustes concedidos no periodo de 1o de maio de 2013 a 30 de abril

Faxineiro
Copeiro

Auxiliar de Escrit6rio

Caixa,
Trabalhadores de Servicos Administrativos
Porteiro
Guarda de Seguranga/Seguranga
Patrimonial
Vigia
Zelador
Garagista
Cabineiro ou Ascensorista de elevador *
Recepcionista de Garagem
Caixa de Garagem

Operador de RSdio e Trabalhadores
Assemelhados
Brigadista e Trabalhadores Assemelhados
Supervisor de Area

de 2014.



II - JORNADA DE TRABALHO E HORAS EXTRAS

CLAUSULA 3a - A jornada de trabalho da categoria 6 de 44 horas semanais, i
excegSo de telefonistas, cabineiro ou ascensorista de elevador, que 6 de seis horas
di6rias, na forma da lei, facultada a compensagSo de hor5rios e a redugSo da
jornada, mediante acordo coletivo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os acordos para estabelecer jornadas de trabalho,
diversa da convencionada no par6grafo anterior, s6 tereo validade com anuEncia dos
Sindicatos proflssional e patronal.

CLAUSUT-A 4a - As empresas podereo adotar jornadas em escala de 12x36 (doze
horas de trabalho por trinta e seis de descanso), respeitando-se o intervalo minimo
intrajornada de th (uma hora).

PARAGRAFO PRIMEIRO - Nas atividades em que o trabalho for desenvolvido
atrav6s de escala de revezamento com compensagSo de 12x36, jornada esta legal,
ndo ensejarS o pagamento de hora extra, em razSo da natural compensagSo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Na escala de revezamento de 12x36, devido a natural
compensag6o e do revezamento existente, n5o haver6 distineeo entre a hora noturna
e a hora diurna, somente sendo devido a titulo de adicional noturno, o percentual de
30olo (trinta por cento) sobre a hora normal, e esse percentual somente incidir5
sobre as horas efetivamente trabalhadas das 22:00h de um dia at6 05:00h do outro
dia.

CTAUSULA 5a - As horas extraordindrias n5o compensadas serSo remuneradas com
adicional correspondente a 50o/o (cinqLienta por cento) sobre as duas primeiras horas
e de 55o/o (cinqtienta e cinco por cento) para as demais, adotando-se para base de

c5lculo a remuneragSo do m6s, entendendo para tanto que seja a soma de: saldrio-
base + triAnio + insalubridade + gratificag6es ajustadas e outros que totalizem a

remunerag6o do m6s.

CTAUSULA 6a - As Administradoras de garagens que adotarem rel6gio de ponto

com marcagSo peri6dica deverSo estipular o limite minimo de 01 (uma) hora de
periodicidade para a ronda de seus empregados.

III - ADICIONAIS E GRATIFICAgOES

CLAUSULA 7a -Fica estabelecida a gratificagio de 10o/o (dez por cento) do salSrio

base para os colaboradores operad
desempenhando suas fung6es. Quando d

numer6rio, este poder5 ser descontado no
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CL^USUI-A 8a - O trabalho noturno serd pago com o Adicional de 30o/o (trinta por
cento), a incidir sobre o salSrio hora, calculado sobre o Saldrio Fixo.

CLAUSUI-A 9a - As horas extras e o adicional noturno pagos habitualmente
integrareo o Repouso Semanal Remunerado, o Repouso Compensat6rio Remunerado,
e os cdlculos para RescisSo de contrato de Trabalho, nos percentuais ora pactuados.

CLAUSULA 10a - Ao Empregado que, durante o periodo de f6rias ou licenga de
outro, superior a 15 dias, vier a assumir ou acumular a sua fungSo, fica assegurado
um adicional de 25o/o (vinte e cinco por cento) do respectivo sal5rio, quando a
Empresa tiver quadro de carreira ou hierarquia funcional.

CLAUSULA l1a - Ser5 concedido aos empregados integrantes da categoria
profissional, independentemente do sal5rio que auferem, um adicional de tri6nio,
equivalente a 3olo (tr6s por cento) do respectivo sal6rio-base, para cada 3 (tr6s) anos
de trabalho efetivo, limitando a 15olo (quinze por cento).

PARAGMFO PRIMEIRO- Tendo em vista a incorporagdo do anuenio previsto nas
CCT's at6 1996, a contagem do tempo para a concessSo do beneficio, ora
clausulado, dar-se-5 a partir de 2003, inclusive.

PARAGRAFO SEGUNDO - O adicional mencionado no caput desta Cliiusula 6
especifico ao empregado titular do cargo. Ndo fard jus ao referido adicional, de outro
empregado, o empregado que venha desempenhar a atividade, em car6ter de
substituigSo ou de ac0mulo de fung5o.

IV - BANCO DE HORAS

CIAUSULA 12a - Banco de Horas - Fica estabelecida a criagSo de banco de horas
para compensagSo de jornada extraordin5ria, desde que de acordo com a lei e as
normas ora estabelecidas pelos Sindicatos convenentes.

PARAGMFO PRIMEIRO- Forma e Prazo para CompensagSo - A compensagSo ser6
feita i base de uma hora de folga para cada uma hora extra trabalhada devendo a
compensaESo ocorrer at6 a concessSo ou juntamente com as f6rias.

PARAGRAFO SEGUNDO - Controle - O controle das horas trabalhadas e das
respectivas compensag6es serd feito atrav6s de uma conta corrente de horas para
cada empregado, onde serSo langadas as horas extras trabalhadas, bem como as
compensadas, ficando o saldo i disposigSo do interessado para controle e
conferEncia.

PARAGRAFO TERCEIRO- O empregad
citado no par5grafo anterior, junto com o re



PARAGRAFO QUARTO- Pagamento de horas extras - Os cr6ditos de horas nio
compensadas, dentro do prazo estipulado parSgrafo primeiro, serSo pagos com
adicional de 100o/o (cem por cento).

V - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

CTAUSULA 13a - O Empregador quando rescindlr o contrato de trabalho do
Empregado, salvo por Justa Causa, dever6 efetuar o pagamento em moeda corrente
ou Cheque Administrativo, e apresentar no ato da homologagSo os seguintes
documentos:

a) Guias de Seguro desemprego, quando for o caso;
b) Guia para saque do FGTS e guia de conectividade social, quando for o caso;
c) Comprovante do recolhimento da multa de 40o/o sobre o valor depositado na

conta vinculada do FGTS, e dos 10o/o referentes d contribuigSo social previstos
na LC no 110/2001, quando a demiss6o for sem justa causa;

d) Carta de apresentagSo e qualificageo profissional, desde que n5o haja motivos
desabonadores;

e) RelaESo de Contribuig6es e Sal5rios - RCS;
f) Livro de Registro de Empregados;
g) Aviso pr6vio, especificando data, hordrio e local marcados para a

homologag6o da rescisSo contratual;
h) Atestado M6dico Demissional;
i) Carta de Preposto ou procuragEo (n5o sendo necess6rio o reconhecimento de

firma), cujo custo ser6 arcado pelo empregador;
j) Guias de Contribuig6o Sindical e assistencial/confederativa, laboral e patronal,

relativas aos exercicios dos [ltimos cinco anos ou certidSo de quitagSo emitida
pelos respectivos sindicatos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As homologagdes de rescis6es contratuais deverSo ser
agendadas no sindicato laboral. Caso o sindicato laboral n5o disponibilize hor6rio
para homologagSo da rescisSo dever6 obrigatoriamente emitir certiddo para afastar a

aplicagdo da multa do Art. 477, Par6grafo 6o e 80, da CLT, bem como agendar
hor6rio para realizag5o da homologagSo, a serem realizadas na Sede do SEICON-DF,
de segunda i quinta-feira, no hor5rio das 08:00 is 17:00 horas, e na sexta-feira das
08:00 is 16:00 horas.

PARAGRAFo SEGUNDo - o SEcovIiDF poder6 designar representante para

acompanhamento e assist€ncia a seus representados, sempre que solicitado por

escrito, nas homologag6es de rescis6es contratuais realizadas junto ao SEICON/DF.

PARAGRAFo TERCETRo - A homologag
feitas no Sindicato Laboral a partir do sexto
da multa do art. 477 da CLT.
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PARAGMFO QUARTO - O prazo para pagamento das rescis6es contratuais 6 o
estipulado no 5 60, do aft. 477, da CLT, sendo que no caso de vencimento no
s6bado, domingo ou feriado, o pagamento deverS ser efetuado no 1o (primeiro) dia
[til anterior.

PARAGRAFO QUINTO - No caso da quitag5o das verbas rescis6rias, mediante
pagamento em cheque, e caso seja verificado sua devolugSo sem suficiente provisSo
de fundos, fica o empregador obrigado a pagar multa de um salSrio-base do
empregado e o saldo correspondente is verbas rescis6rias referente ao cheque ndo-
compensado. Em caso de sustagSo do cheque, o pagamento dever5 serem dobro
considerando o dano moral exposto.

PARAGRAFO SEXTO - O empregado que durante o aviso pr6vio, no caso de
rescisao sem justa causa, comprovar haver encontrado outro emprego, fica
desobrigado do cumprimento do Aviso ou do tempo que faltar para o seu t6rmino,
sem 6nus para as partes, podendo as verbas rescis6rias serem pagas no prazo
previsto na modalidade de aviso pr6vio eleito, trabalhado ou indenizado. Sendo que,
no caso de pedido de demissSo, a falta de aviso pr6vio por pafte do empregado dd
ao empregador o direito de descontar os saldrios correspondentes ao prazo do
mesmo (art. 487, 92, da CLT).

CLAUSULA l4a - Ao Empregado com mais de 50 (cinqiienta) anos de idade e com
mais de 05 (cinco) anos de servigos prestados ao mesmo empregador, que vier a ser
despedido sem Justa Causa, ser6 assegurado pagamento adiclonal correspondente a
mais 15 (quinze) dias de salSrio calculado sobre a maior remuneragSo, e incorporado
sobre o tempo de servigo para todos os efeitos legais.

CIAUSUI-A 15a - Fica assegurado AU{UO FUNEML conespondente a uma vez o
fltimo saliirio recebido pelo empregado, inerente i fun96o do mesmo, na data da
concessSo, que ser6 pago no Termo de RescisSo de Contrato de Trabalho - TRCT aos
dependentes legais, mediante comprovagSo.

VII - ESTABILIDADE, LICEN9AS E AUSENCIAS PERMITIDAS

CLAUSUTA 16a - A empregada gestante, de qualquer idade ou estado civil, ter6
assegurada a estabilidade no emprego, at6 60 (sessenta) dias ap6s a estabilidade
constitucional.

CIAUSUI-A 17a - Fica garantida a licenga paternidade remunerada de 5 (cinco) dias
e igual periodo para os casos de casamento, ou de falecimento do c6njuge,
ascendente, descendente, irmSo ou pessoa que, declarada em sua CTPS, viva sob a
dependGncia econ6mica do empregado.

CLAUSULA 18a - Assegura-se eficdcia aos atestados m6dicos e odontol6gicos



\

fornecidos por profissionais do Sindicato dos Trabalhadores, dos empregadores, bem
como pelo SESC para fins de faltas justificadas.

PARAGRAFO 0nfCO- Os atestados de comparecimento apenas abonam o perlodo
do comparecimento.

CLAUSULA 19a - E vedado o desconto no sal6rio do empregado, decorrente de
aus6ncia quando esta for em raz6o da necessidade de'levar ilho meno, ou
dependente previdencidrio ao m6dico, mediante comprovaEdo no prazo de 4g
(quarenta e oito horas).

CTAUSULA 20a - Os empregadores concederSo licenga remunerada aos dirigentes
ou delegados sindicais eleitos pela assembl6ia geral e no exercicio do seu mandato,
quando requisitados pela Entidade Sindical, observando-se os limites de 01 (um)
dirigente ou delegado por estabelecimento e o ntimero m6ximo previsto na CLT,

devendo o sindicato comunicar por escrito a eleigSo aos empregadores no prazo de
48 (quarenta e oito) horas, assegura-se aos Delegados eleitos a estabilidade
provis6ria porquanto perdurar o seu mandato.

PARAGMFO 0nfCO- Aos delegados, eleitos pela assembl6ia geral, a licenga
mSxima 6 de 15 (quinze) dias por ano.

vlrr - coNcEssoEs

CTAUSULA 21a - Os empregadores conceder5o mensalmente Vale-Transporte aos
seus empregados para deslocamento residdncia-trabalho e vice e versa, sendo que
os empregados que forem sindicalizados e ndo cometerem faltas ao trabalho ser5
garantida a isengSo do desconto de 6% (seis por cento).

PARAGRAFO Ol\lfCe O beneficio, ainda que concedido em dinheiro n6o integra os
sal6rios para nenhum efeito, tendo em vista neo se tratar de contraprestag6o de
servigos, mas de reembolso de despesas para cumprir o fim colimado pela lei.

CLAUSULA 22a - Fica ajustado que as empresas concederSo mensalmente a todos
os seus Empregados Vale AlimentagSo ou Vale RefeigSo no valor de Rg 20,00 (vinte
reais), por dia de trabalho, inclusive nas faltas plenamente justificadas e liceneas
maternidade (art. 393 da CLT), independente da forma, regime e hor5rio de trabalho.
O presente beneficio n5o tem natureza salarial ainda que pago em moeda corrente
do Pais.

PARAGRAFO PRIMEIRO - OS VAICS RCfCi
deverSo ser entregues at6 o 5o (quinto) dia
dobra por dia de atraso, se n5o houver moti



PARAGMFO SEGUNDO-O Empregador poderd descontar 0,5o/o (zero virgula cinco
por cento) sobre o valor do beneficio, mensalmente.

PARAGRAFO TERCEIRO- Os beneficios previstos nessa cl5usula n5o sdo
contraprestagSo de servigos prestados, e sim para atender ao comando da legislagSo
vigente, e, poftanto, n6o integram os salSrios, ainda que pago em esp6cie.

IX - UNIFORMES

CLAUSUTA 23a - De acordo com a Lei no 1.851-DF, de 241L2197, as
Administradoras de Im6veis que tiverem empregados lotados em Condominios,
deverSo fornecer aos mesmos 2 (dois) uniformes completos, por ano, sendo
obrigat6rio o seu uso, devendo os mesmos serem restituidos quando da aquisigSo
dos novos ou no ato da homologagSo da RescisSo de Contrato de Trabalho.

xr - cAPAcrTAgAo enorrssronal

CLAUSUI-A 24a - Os cursos, atividades e eventos, visando o aperfeigoamento
profissional do seu pessoal, que constituir exig6ncia legal ou da empresa, terSo todas

as despesas decorrentes, inclusive pagamento correspondente is horas extras
dedicadas aos cursos, vale transporte e vale refeigSo quando ocorrer fora do local de
trabalho ou fora do hor6rio normal de trabalho, atividades ou eventos, arcadas pelo
empregador.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Programas e cursos que forem implantados em
empresas visando possibilitar aos empregados completar a formagEo escolar de 1o e
20 graus, n6o acometerSo os 6nus mencionados na Cl6usula acima.

PAR^GRAFO SEGUNDO- O empregado que Rzer cursos de aprimoramento
profissional, inclusive, faculdade ou universidade, custeados, total ou parcialmente,
pela empresa, assume o compromisso de permanecer na mesma pelo periodo
minimo de 1 (um) ano ap6s a conclusSo, e se pretender desligar-se antes deste
prazo, dever5 indenizar a empresa de todos os gastos com o curso, faculdade ou
universidade que frequentou, salvo se o empregador o liberar.

CIjUSULA 25a - Os Empregados diplomados pelos Cursos Sindicato/SENAC terSo
bonificagSo de 10% (dez) por cento sobre o sal5rio base, pago uma (nica vez na
apresentagSo do diploma.

x - DrsPosrg6es erRlrs

CtiuSUl-A 26a - o empregador, entre o
a vigGncia desta ConvengSo Coletiva de
terceiro) sal5rio aos seus empregados, ao
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(cinqiienta por cento) de que fzer jus, devendo o empregado que assim ndo desejar,
manifestar-se no ato da confirmaE5o do aviso-pr6vio de f6rias.

cLAusuLA 27a - i obrigat6ria a instalagSo de local destinado i guarda de crianga
sem idade de amamentagSo, quando existente no local de trabalho mais de i0
empregadas maiores de 16 anos que tenham filhos, facultada a celebragio de
conv6nio com creches.

CLAUSULA 28a - As Empresas de Compra, Venda, Locagio e AdministragEo de
Im5veis Residenciais e comerciais do Distrito Federal, deverdo encaminhar ao
Sindicato Laboral at6 30.08.2014 a RAIS do exercicio 2013.

CLAUSULA 29a - O prazo paft disponibilizagEo do pagamento mensal serd at6 o 50
(quinto) dia [til de cada m6s, conforme a lei no 7.855/89.

PARAGRAFO 0nfCO - A multa, na hip6tese de atraso 6 de 1/30 (um trinta avos) do
respectivo sal5rio-base em favor do empregado prejudicado, por dia de atraso, salvo
o caso de abandono de emprego.

CIAUSUIA 30a - Os Empregadores deverSo manter espago flsico adequado para se
fazer refeig6es, higienizagSo, sanit5rios individuais, proibido o uso comum para
ambos os sexos, atendendo is normas da sarjde priblica, e em conformidade com as
disposig6es legais vigentes.

CIAUSUI-A 31a - As Empresas de Compra, Venda, Locagdo e AdministragEo de
Im6veis Residenciais e Comerciais do Distrito Federal. fomecerSo c6pia do
contracheque aos Empregados, com a identificagSo da Empresa, a remuneragdo com
a discriminagSo das parcelas, a quantia lirquida paga, os dias trabalhados, o n[mero
de Horas Extras e os descontos efetuados, inclusive para previdEncia Social, o valor
correspondente ao FGTS.

CLAUSUI-A 32a - O inicio das f6rias coletivas ou Individuais n6o poder5 coincidir
com o s6bado, domingo, feriado ou dia de compensagSo de repouso semanal.

CLAUSUI-A 33a - E vedado desconto nos sal6rios dos empregados, decorrente de
quebra de materiais, furto/roubo no interior de garagens, sem apuragSo pr6via com
assistCncia do Sindicato Laboral durante todo o processo, atravds de documentageo.

CLAUSUI-A 34 - DeverSo o SEICON/DF e o SECOVI/DF emitirem certidao Negativa,
quando solicitada, ds Empresas de Compra, Venda, LocagSo e AdministragSo de
Im6veis Residenciais e Comerciais do Distrito Federal, que apresentarem at6 30 de
agosto de 2014, c6pia das Guias de Recolhimento de ContribuigSo Sindical e
ContribuigSo Assistencial, dos exercicios requeridos.

CIAUSUI-A 35a - As Empresas de Compra, Venda, LocagSo e AdministragSo de



Im6veis Residenciais e Comerciais do Distrito Federal, al6m da obrigagdo de
encaminhar c6pias das Guias dos Recolhimentos mencionadas, se obrigam a
encaminhar tamb6m at6 o dia 10 de setembro de 2074, c6pias das Guias referentes
is ContribuigSes Sindicais de 2014 acompanhadas da relagSo nominal dos
Empregados.

CLAUSULA 36a - Ser6 permitida a afixagSo nos locais de trabalho da Categoria
Profissional, Quadros de Aviso do Sindicato, para comunicados de interesse dos
Empregados, vedados os de conterido politico-partid6rio.

CLAUSU1-A 37a - Salvos nos casos que determinam penalidades especificas aqui
convencionadas, fica estipulada a multa de 1 (um) piso salarial vigente, em favor do
empregado prejudicado por descumprimento de qualquer dos itens desta Conveng5o
e, em se tratando de descumprimento por parte dos empregados, a multa
corresponde a cinqUenta por cento, conforme disp6e a lei.

CLAUSUTA 38a - O processo de prorrogag6o total ou parcial da presente
ConvengSo, bem como os direitos e deveres dos Empregados e Empregadores seo os
aqui estabelecidos e a legislageo em vigor.

CLAUSULA 39a - Fica instituida a ComissSo de ConciliagSo Pr6via formada pelo
SEICON/DF e o SECOVI/DF, que funcionar5 assim que for aprovado e assinado seu
Regulamento Intemo, que conter5 as normas e regras procedimentais, estabelecidas
por estes sindicatos.

CLAUSULA 40a - As normas ora convencionadas entre os Sindlcatos Laboral
SEICON/DF e Patronal SECOVI/DF regerSo as relag6es de trabalho de todos os
Empregados em Empresas de Compra, Venda, LocagSo e AdministragSo de Im6veis
do Distrito Federal.

CLAUSULA 41a - Caber6 i Superintend6ncia Regional do Trabalho e Empregc-
SRTE-DF, com o apoio dos Sindicatos convenentes, a verificagSo de cumprimento das
cl6usulas da presente norma.

CLAUSULA 42a - Os litigios da presente ConvengSo, bem como as drlvidas e casos
omissos, serSo dirimidos pela Justiga do Trabalho.

CIAUSULA 43a - CONTRIBUI9AO ASSISTENCIAL - Considerando o que foi
aprovado pela Assembl6ia Geral da categoria profissional, realizada no dia
2U03120L4, devidamente convocada por edital publicado no Di5rio Oficial do Distrito
Federal no 52 de 13 de margo de 20L4 p5gina 95, que deliberou sobre os itens da
negociagSo coletiva e delegou poderes para a assinatura da presente ConvengSo
Coletiva de Trabalho, e de acordo com
ConstituigSo Federal e os v5rias preceitos da
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a assistencia e defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais de toda a
categoria, e n5o somente de associados, e na conformidade do inciso IV, desse
mesmo art. 8o, que autoriza a fixagao de contribuig6o pela assembl6ia geral dos
sindicatos, independentemente da contribuigSo prevista em lei, para suple-mentar o
custeio do sistema sindical confederativo, serd cobrada a CONTRIBUISO
ASSISTENCIAL de todos os empregados, independentemente de ser associado ou
n6o, na forma prevista nos pardgrafos desta cl5usula.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os empregadores descontar5o de seus empregados a
import6ncia correspondente a l0o/o (dez por cento) das suas 

'resiectivas

remunerag6es, devidamente corrigidas, sendo 5olo (cinco por cento) no m€s de
i_un-!o a-e 2Ot4 e 5olo (cinco por cento) no m€s de novembio de 2014,
limitando o desconto ao valor de Rg Go,oo (sessenta reais), incluindo-se na
base de c5lculos a parte vari5vel dos salSrios, se houver.

PARAGMFo SEGUNDo - As import6ncias referidas no caput desta cl6usura.
quando retidas pelos empregadores, deverSo ser recolhidas em favor do sindicato
profissional na conta corrente na-6L7.023-7, Ag6ncia n" 0oz7 do Banco de Brasilia -
BRB, ou diretamente na Tesouraria do SEICON-DF, at6 os dias 10 de julho e 10 de
dezembro de 2014.

PARAGRAFO TERCEIRO - O empregado poder6 opor-se ao presente desconto,
mediante manifestagSo pessoal, individual e por escrito, perante o sindicato laboral,
at6 10 (dez) ap6s o registro e arquivo na SRTE-DF.

PARAGRAFO QUARTO - O sindicato laboral dever6 veicular tal desconto e
condig6es em seu Informativo Mensal, bem como comunicar ao respectivo
empregador, no prazo de 10 (dez) dias do seu recebimento, a manifestag6o de
oposig6o do desconto.

cl-Ausut-A 44a - CoNTRIBUI9AO CONFEDERATTVA DOS EMPREGADORES
PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS ASSISTENCIAS PARA TODA A
CATEGORIA E NAO SOMENTE PARA ASSOCIADOS - Conforme deliberag5o da
Assembleia do Sindicato Patronal e do Conselho de Representantes da
FECOMtRCIO/DF, e de acordo com o disposto no art. go, incisos III e IV da
Constituigao Federal, as empresas integrantes destas categorias, recolherdo junto i
Caixa Econ6miga Federal, em favor do Convenente, mediante guia a ser fornecida,
CONTRIBUIQAO CONFEDERATIVA, conforme estabelecido na seguinte tabela.



TABELA

CONTRIBUI9iO MiNIMA (nenhum empregado) R$ 159,05
01 a 03 Empregados................ ......................Rg219',42
04a 07 Empregados................ ......................Rg327',40
199 a 011 Empregados..... ........R$ 3s4,74
012 a 030 Empregados..... ......R$ 547,99
031 a 060 Empregados..... ......R$ 7BB;31
Olt a flO Empregados..... ..... R$ 1.20s,12
101 a 250 Empregados...,. .... R$ 1.751;94
Acima de 250 Empregados..................... .......R$ 2.629,'66

PAR^GRAFo PRTMETRo - os pagamentos deverao ser efetuados nas seguintes
datas:

12

a) 3010812014 correspondente a 1a parcela;
b) 30lltl20L4, correspondente a 2a parcela.

PARAGRAFo SEGUNDo _ o atraso no
supramencionada acarretar5 na incid6ncia de multa
da contribuigSo, bem como em correg5o monetdria
indices do INPC/IBGE e IGpM/FGV.

pagamento da contribuigdo
de 2olo (dois por cento) do valor
a ser calculada pela m6dia dos

E, por estarem assim acetadas, para que produza seus efeitos juridicos, a presente
ConvengSo coletiva de Trabalho de 201412015 ser6 lavrada em 05 (cinco) vias de
igual forma e teor, comprometendo-se as pates a promover o dep6sito de uma c6pia
na superintendGncia Regional do Trabalho e Emprego do Distrito Federal - SRTE-DF
nos termos do art. 614, da CLT e da IN no 02190.

DAVID
SECOVI-DF

CPF No: 291.266.061-00
CGC No: 03.656.303/O001-55

1-34


