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SINDICATO PROTEGE OS TRABALHADORES DE 

EDIFÍCIOS E CONDOMÍNIOS DOS PREJUÍZOS 

CAUSADOS PELA REFORMA TRABALHISTA 

 
Conforme amplamente noticiado na mídia, a REFORMA TRABALHISTA que entrou em vigor em 
novembro de 2017 significou um enorme retrocesso social para toda classe trabalhadora, que 
viu seus direitos serem diminuídos, trazendo graves dificuldades para os empregados 
manterem suas conquistas e, até mesmo, buscarem a reparação judicial de direitos 
sonegados. 
 
A mudança na legislação trabalhista foi elabora sem qualquer cuidado técnico, pois não foi 
fruto de estudos, pesquisas e discussões populares, resultando em alterações confusas e 
contraditórias até mesmo para juízes, advogados e operadores do direito, que são 
surpreendidos por decisões judiciais das mais variadas sobre os mesmos assuntos. 
 
Com a mudança na legislação, novas formas de contratação precarizada poderão ser utilizadas 
pelo empregados, a fim de angariar mais lucros e diminuir o poder aquisitivos dos 
trabalhadores, como a terceirização, o trabalho intermitente. 
 
Além disso, foram alterados artigos de lei para diminuir direitos relativos à jornada de 
trabalho, intervalo de refeição, diminuição de verbas de repercussão salarial, diminuindo 
assim, base de cálculo para sua futura aposentadoria. 
 
Como se não bastasse, a reforma trabalhista procurou enfraquecer o movimento sindical, 
tentando afastar o trabalhador de sua base sindical, retirando sustentação econômica das 
entidades e retirando também, a fiscalização dos sindicatos sobre as homologações 
contratuais, facilitando as fraudes de patrões que não pagam corretamente as verbas 
rescisórias. 
 

FELIZMENTE, O SINDICATO CONSEGUIU PROTEGER OS 

TRABALHADORES DE EDIFÍCIOS E CONDOMÍNIOS DAS 

CONSEQUÊNCIAS MALÉFICAS DA REFORMA TRABALHISTA ! 

 

A CONVENÇÃO COLETIVA DO SINDICATO SEMPRE GARANTIU 

DIREITOS ALÉM DAQUELES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO 

TRABALHISTA E CONSEGUIU MANTER TAIS DIREITOS MESMO COM A 

MUDANÇA NA LEGISLAÇÃO. 
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CONFIRA, ABAIXO, OS DIREITOS GARANTIDOS PELA CONVENÇÃO 

COLETIVA DA CATEGORIA E QUE NÃO FORAM ATINGIDOS PELA 

REFORMA TRABALHISTA: 
 
 
 

DIREITOS GARANTIDOS 
PELO SINDICATO 

Convenção Coletiva Sindicato SEEC-ABCD  
(Direitos Garantidos Pelo Sindicato PARA 

2017/2018) 

OBSERVAÇÕES 

 
SALÁRIO HABITAÇÃO 

 
 

 
CLÁUSULA 9 – é um benefício conquistado 
exclusivamente pelo sindicato aos trabalhadores 
que residem no local de trabalho e aumenta a 
base de cálculo de FGTS, recolhimentos 
previdenciários, horas extras, férias indenizadas e 
verbas rescisórias  
 

 
direito exclusivo da convenção 
coletiva 

 
 

ADICIONAL POR TEMPO 
DE SERVIÇO 

 
 
 

CLÁUSULA 15- o sindicato garante que patrões 
paguem aos trabalhadores 5% (cinco por cento), 
por biênio trabalhado, limitado à 3 biênios, 
adicional esse que é calculado sobre o salário e 
repercute em horas extras mensais; férias + 1/3, 
13º salário; indenização integral ou parcial e 
FGTS 

 
direito garantido exclusivamente 
por força da negociação sindical, 
pois não existe na legislação 
trabalhista 

ADICIONAL POR 
ACÚMULO DE CARGO 

CLÁUSULA 17- outro adicional conquistado 
exclusivamente pelo sindicato, que consiste no 
pagamento de 20% do respectivo salário 
contratual pelo exercício de outras funções 
cumulativas 

 
direito garantido exclusivamente 
por força da negociação sindical, 
pois não existe na legislação 
trabalhista  
 

 
 

CESTA BÁSICA 
 
 

CLÁUSULA 20- outro direito exclusivo da 
Convenção Coletiva do Sindicato, que determina 
ao empregador o pagamento de R$ 287,71 
(duzentos e oitenta e sete reais e setenta e um 
centavos) de cesta básica, garantindo, ainda, tal 
pagamento por ocasião das férias, licença 
maternidade e afastamentos previdenciários e 
acidentários (nesses casos últimos casos até 6 
meses)  
 

 Tal benefício nunca foi garantido 
por lei e os trabalhadores somente 
recebem devido à conquista do 
sindicato 

 
 

VALE -TRANSPORTE 
 
 

CLÁUSULA 21- o sindicato garantiu melhorias no 
benefício do vale-transporte, limitando o 
desconto da parte do trabalhador em até 3% 
(três por cento), sobre o salário base. 
 
Além disso, o sindicato possibilita o pagamento 
de vale combustível para os empregados que vão 
trabalhar com transporte próprio 
 

 
Pela lei, o desconto do salário do 
trabalhador é de 6%, bem maior 
que aquele limitado pelo 
sindicato, que protege o salário do 
empregado. 

AUXÍLIO INVALIDEZ CLÁUSULA 23 – sindicato garante o direito do 
trabalhador que se aposentar por invalidez 
receber um salário nominal como indenização 

direito garantido exclusivamente 
por força da convenção coletiva, 
pois não tem na CLT 
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INDENIZAÇÃO POR 
MORTE 

E INVALIDEZ 
PERMANENTE 

 

CLÁUSULA 25- será concedido seguro de vida em 
grupo; de auxílio funeral e indenização por 
morte/invalidez, com as seguintes coberturas 
mínimas: 
a) R$ 21.772,63- indenização por morte do 
titular. 
b) R$ 21.772,63 - de indenização por invalidez 
permanente total/parcial do empregado causado 
por Acidente, independente do local ocorrido; 
c) R$ 21.772,63 de indenização por invalidez 
permanente total por doença adquirida no exerc. 
da profissão – PAED 
d) Até 2.638,17 para cobrir despesa de funeral 
por morte do empregado 
f) Por morte do empregado, beneficiários 
receberão Auxílio Alimentação de 50 kg de 
alimentos (cesta -básica), entregues diretamente 
na casa do trabalhador 
g) Ocorrendo nascimento de filho do(a) 
funcionário(a), deverá receber 2 cestas 
natalidade (kit mãe e Kit bebê), com produtos 
específicos para atender as primeiras 
necessidades básicas e nutricionais da 
beneficiária e seu bebê. 

 
 
direito garantido exclusivamente 
por força da negociação sindical, 
pois não existe na CLT 

 
 

INDENIZAÇÃO POR 
APOSENTADORIA 

 
 
 

 
CLÁUSULA 27- O sindicato garantiu ao 
empregado que se aposentar e contar com 36 
(trinta e seis) meses de serviço contínuo ao 
mesmo empregador, uma indenização adicional, 
equivalente ao valor de sua última remuneração. 

 
direito garantido exclusivamente 
por força da negociação sindical, 
pois não existe na legislação 
trabalhista 

 
 
 

AVISO PRÉVIO 
ESPECIAL  

 
 
 

CLÁUSULA 30- trata-se de uma das melhores 
cláusulas da Convenção Coletiva, onde o 
sindicato garante, ao empregado com mais de 
45 anos e mais de 36 meses de serviço que se 
acumule a contagem de dias do aviso prévio da 
lei com a contagem do aviso prévio previsto na 
CCT (45 dias), tornando o aviso prévio final 
desses empregados bem  MAIOR – o que lhes 
garante maiores ganhos financeiros em suas 
verbas rescisórias. 
Além disso, limita o período de cumprimento de 
aviso prévio pelo empregado a 30 dias no 
máximo. 

 
O sindicato melhora o direito do 
aviso prévio, garantindo avisos 
maiores que a lei, traduzindo-se 
em MAIOR GANHO NO MOMENTO 
DA DISPENSA DESSES 
EMPREGADOS. 

 
 

HOMOLOGAÇÃO DE 
RESCISÃO CONTRATUAL 

 
 
 

CLÁUSULA 31- O sindicato garante que a 
homologação da rescisão contratual deverá ser 
realizada perante a entidade sindical 
OBRIGATORIAMENTE – ou em órgão do 
ministério do trabalho, IMPEDINDO FRAUDES 
NAS VERBAS RESCISÓRIAS DO EMPREGADO 
 
 

UMA GRANDE CONQUISTA 
SINDICAL perante a reforma 
trabalhista, que retirou esse direito 
dos trabalhadores. Nossos 
trabalhadores terão a garantia que 
receberão suas verbas rescisórias 
com exatidão, sem erros ou 
fraudes. 
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PROIBIÇÃO DA 
TERCEIRIZAÇÃO DE 
MÃO-DE-OBRA NO 

SETOR 
 
 
 

CLÁUSULA 32- GRANDE CONQUISTA DO 
SINDICATO, validada pelo Tribunal Regional do 
trabalho de SP. A Convenção Coletiva proíbe a 
terceirização de atividades de Zelador, Vigia, 
Porteiro, Jardineiro, Faxineiro, Auxiliar de 
Serviços Gerais, Ascensorista, Garagista, 
Manobrista e Folguista em condomínios, 
garantindo os empregos diretos e maiores 
salários à categoria 
 
 

 
A reforma trabalhista ampliou a 
terceirização em qualquer setor, 
porém o sindicato protegeu a 
categoria das consequências 
nefastas da terceirização. 

 
 

PROIBIÇÃO DA 
PORTARIA VIRTUAL NO 

SETOR 
 
 
 

CLÁUSULA 33- outra grande conquista sindical 
validada pelo Tribunal Regional do trabalho de 
SP. A Convenção Coletiva proíbe invasão das 
portarias virtuais no setor, que retiram os 
empregos dos trabalhadores do setor e 
diminuem a comodidade dos moradores que 
ficariam sem empregados  
 
 

 
o sindicato protegeu a categoria 
trabalhadora e os condomínios da 
insegurança gerada pela falta de 
empregados 

 
 

ESTABILIDADE 
APOSENTADORIA 

 
 
 

CLÁUSULA 43- O sindicato conquistou 
estabilidade para empregados em período pré-
aposentadoria - no máximo a 15 (quinze) meses 
da aquisição do direito à aposentadoria e que 
contarem com mais de 3 (três) anos de serviço ao 
mesmo empregador, terão garantia de emprego 
durante esses 15 meses. 

 
Esse direito não existe na CLT – é 
garantido exclusivamente pela CCT 

 
 

JORNADA 12 X 36 
BENEFÍCIOS 

 
 
 

CLÁUSULA 46- para os empregados do setor, a 
jornada 12X36 é bem mais benéfica que a lei, 
pois o sindicato garante o pagamento do 
adicional noturno de 20% sobre o salário base, 
além de pagamento de nona hora, folgas e 
feriados em dobro, intervalo intrajornada 

Sem o sindicato, empregados da 
jornada 12X36 ficariam sem tais 
benefícios e teriam sua 
remuneração reduzida pela 
reforma trabalhista 

 
 

ATENÇÃO TRABALHADOR: Não assine nenhum documento 

sem o conhecimento de seu sindicato, pois você pode ser 

vítima de enganos e perder seus direitos. Se tiver dúvidas, 

sempre procure o Departamento Jurídico! 


