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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 o presente TERMO ADITIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as
condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE
As partes fixam a vig_ncia do presente Termo Aditivo de Conven?_o Coletiva de Trabalho no per_odo de
01_ de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015 e a data-base da categoria em 01_ de janeiro.
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA
O presente Termo Aditivo de Conven?_o Coletiva de Trabalho abranger_ a(s) categoria(s)
TRABALHADORES EM CONDOM_NIOS DE CENTROS DE COMPRAS (SHOPPINGS CENTERS), com
abrang_ncia territorial em DF.

Gratifica?_es, Adicionais, Aux_lios e Outros
Aux_lio Alimenta?_o
CLÁUSULA TERCEIRA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO NAS FÉRIAS

Onde se lê:
- O empregador concederá, mensalmente, aos seus empregados que laboram em jornadas iguais ou
superiores a 03 (três) horas diárias (exceto para os empregados que trabalham em regime parcial), auxílio
alimentação, que poderá ser denominado vale refeição ou vale alimentação, por meio de cartão magnético,
correspondente a R$ 30,50 (trinta reais e cinqüenta centavos) por dia trabalhado, não sendo permitida a
inclusão em folha de pagamento e o pagamento em pecúnia.
Parágrafo Primeiro: Serão descontados 6% (seis por cento) sobre o valor do benefício de que trata o caput

da presente Cláusula, a título de custeio.
Parágrafo Segundo: 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.
Parágrafo Terceiro: Nos termos da Medida Provisória nº 664, de 30.12.2014, que alterou a Lei 8.213, de
24.07.1991, Art. 60, Parágrafo 3º, enquanto esta viger, o empregado afastado do trabalho, por motivos de
doença ou acidente de trabalho, após 30 (trinta) dias não fará jus ao benefício previsto no caput da presente
Cláusula, enquanto perdurar o afastamento, exceto para o caso previsto no Parágrafo Segundo da presente
Cláusula.
I - Ocorrendo ausências justificadas nos termos do parágrafo 3º da cláusula 36, desta Convenção, o
empregado fará jus ao recebimento do auxílio alimentação pelo prazo de até 30 (trinta) 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
indenizado ou dispensado, o empregador, nos moldes do Art. 477, Parágrafo 5º da CLT, compensará o
valor do auxílio alimentação dos dias não trabalhados, no TRCT.
Parágrafo Quarto: O empregado que estiver laborando no Regime Parcial de Trabalho, previsto nesta
CCT, fará jus ao recebimento do auxílio alimentação equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor
previsto no caput da presente Cláusula.
Parágrafo Quinto: O prazo para fornecimento do auxílio alimentação é até o 10º (décimo) dia útil do mês
vincendo, sendo facultado o desconto nas ausências do trabalhador.
Parágrafo Sexto: O auxílio alimentação previsto nesta Cláusula não é contraprestação de serviços
prestados, não integrando o salário em hipótese alguma para qualquer efeito.
Leia-se
- O empregador concederá, mensalmente, aos seus empregados que laboram em jornadas iguais ou
superiores a 03 (três) horas diárias (exceto para os empregados que trabalham em regime parcial), auxílio
alimentação, que poderá ser denominado vale refeição ou vale alimentação, por meio de cartão magnético,
correspondente a R$ 30,50 (trinta reais e cinqüenta centavos) por dia trabalhado, não sendo permitida a
inclusão em folha de pagamento e o pagamento em pecúnia.
Parágrafo Primeiro: Serão descontados 6% (seis por cento) sobre o valor do benefício de que trata o caput
da presente Cláusula, a título de custeio.
Parágrafo Segundo: 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.
Parágrafo Terceiro: Nos termos da Medida Provisória nº 664, de 30.12.2014, que alterou a Lei 8.213, de
24.07.1991, Art. 60, Parágrafo 3º, enquanto esta viger, o empregado afastado do trabalho, por motivos de
doença ou acidente de trabalho, após 30 (trinta) dias não fará jus ao benefício previsto no caput da presente
Cláusula, enquanto perdurar o afastamento, exceto para o caso previsto no Parágrafo Segundo da presente
Cláusula.
I - Ocorrendo ausências justificadas nos termos do parágrafo 3º da cláusula 36, desta Convenção, o
empregado fará jus ao recebimento do auxílio alimentação pelo prazo de até 30 (trinta) dias.
II – O empregado fará jus ao recebimento do auxílio alimentação em seu período de gozo de férias, nas

mesmas condições que recebe nos dias trabalhados, observando o seu regime de trabalho.
III - O empregado demitido com aviso prévio indenizado não fará jus ao recebimento do auxílio alimentação
na projeção do aviso prévio.
b)
Caso o empregado já tenha recebido o auxílio alimentação do mês de projeção do aviso prévio
indenizado ou dispensado, o empregador, nos moldes do Art. 477, Parágrafo 5º da CLT, compensará o
valor do auxílio alimentação dos dias não trabalhados, no TRCT.
Parágrafo Quarto: O empregado que estiver laborando no Regime Parcial de Trabalho, previsto nesta
CCT, fará jus ao recebimento do auxílio alimentação equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor
previsto no caput da presente Cláusula.
Parágrafo Quinto: O prazo para fornecimento do auxílio alimentação é até o 10º (décimo) dia útil do mês
vincendo, sendo facultado o desconto nas ausências do trabalhador.
Parágrafo Sexto: O auxílio alimentação previsto nesta Cláusula não é contraprestação de serviços
prestados, não integrando o salário em hipótese alguma para qualquer efeito.
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