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NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 
NÚMERO DO PROCESSO: 
DATA DO PROTOCOLO: 

RJ001017/2019 
10/06/2019 
MR027308/2019 
46215.009705/2019-96 
03/06/2019 

NÚMERO DO PROCESSO DO ACORDO COLETIVO PRINCIPAL: 46215.017063/418-18 

DATA DE REGISTRO DO ACORDO COLETIVO PRINCIPAL: 	12/11/2018 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/,  
SINDICATO AUX ADM ESCOLAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ n. 31.249.428/0001-04, neste 
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ELLES CARNEIRO PEREIRA; 

E 

COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA, CNPJ n. 42.454.330/0001-05, nes 
por seu Administrador, Sr(a). EULER MARQUES; 

celebram o presente TERMO ADITIVO DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, es 
de trabalho previstas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo de Acordo Coletivo de Trabalh 
agosto de 2018 a 31 de julho de 2020 e a data-base da categoria em 01° de março. 

e ato representado(a) 

ipulando as condições 

no período de 01° de 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

O presente Termo Aditivo de Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) 
acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) dos Auxiliares de Administração Escolar, com abrangência 

territorial em RJ. 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
PISO SALARIAL 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PISOS SALARIAIS 

A partir de 1° de março de 2019 ficam estabelecidos os seguintes pisos salariais para os auxiliares de 
administração escolar, para uma carga horária semanal de 44 horas: 

— Auxiliares de serviços gerais, auxiliares de cozinha e auxiliar agente educador: R$1.098,51 (hum mil e 
noventa e oito reais e cinquenta e um centavos). 

II — Manipulador de Alimentos: 1.130,21 (hum mil, cento e trinta reais e vinte e um centavos) 

III — Cozinheiros: 1.205,67 (hum mil, duzentos e cinco reais e sessenta e sete centavos) 

Parágrafo Primeiro — O piso salarial estabelecido nesta cláusula não é aplicável aos aprendizes, de acordo 
com a Lei No. 10.970/2000, ampliada pelo Decreto Federal No. 5.598/2005 (Lei da Aprendizagem) 

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE SALARIAL 

Os salários constantes na cláusula 30  do Acordo Coletivo de Trabalho e dos demais integrantes da 
categoria dos auxiliares de administração escolar pertencentes à Empresa, deverão ser reajustados em 01 
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de março de 2019 com percentual de 4% (quatro por cento) sobre os salários legalmente devidos em 01 de 
agosto de 2018, respeitando-se a data base da categoria. 

Parágrafo Único — As diferenças salariais decorrentes do presente Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de 
Trabalho 2018/2020, correspondentes aos salários de março e abril de 2019, serão quitadas na folha de 
pagamento do mês de maio de 2019. 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

A empresa concederá reajuste de 4% (quatro por cento) sobre o valor do vale alimentação legalmente 
devido em fevereiro de 2019, a seus empregados representados pelo SINDICATO SAAE/RJ, passando a 
vigorar o benefício com valor de R$ 174,72 (cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), a 
partir de 01 de março de 2019. 

Parágrafo Primeiro - Tal benefício não tem natureza salarial e não é considerado para efeito do 13° salário 
e nem se incorpora à remuneração do beneficiário para quaisquer efeitos. 

Parágrafo Segundo - a EMPRESA efetuará o desconto de R$ 1,00 (um real) para que fique claro que o 
benefício não é salário in natura. 

Parágrafo Terceiro - Será respeitada a proporcionalidade de tal benefício nos casos de admissão e 

rescisão de contrato. 

Parágrafo Quarto - As diferenças decorrentes do presente Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho 
2018/2020, correspondentes ao Vale Alimentação dos meses de março e abril de 2019, serão depositadas 
junto ao pagamento do Vale Alimentação do mês de junho de 2019. 

RELAÇÕES SINDICAIS 
REPRESENTANTE SINDICAL 

CLÁUSULA SEXTA - DA REPRESENTAÇÃO SINDICAL 

O presente termo altera a redação da Cláusula Vigésima Sexta do Acordo Coletivo de Trabalho vigente, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

A representação econômica reconhece para todos os fins de direitos a composição da chapa do sindicato 
da categoria laborai, composta por 48 (quarenta e oito) membros constantes da Diretoria eleita e 
empossada em 15 de dezembro de 2018 pertencentes ao Sindicato da categoria profissional e as que 
vierem a ser eleitas a partir da vigência da presente convenção coletiva inclusive para efeito de 
cumprimento do Art. 543 e seus Parágrafos da CLT. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
OUTRAS DISPOSIÇÕES 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO ACORDO COLETIVO 2018/2020 

As cláusulas que não envolvam reajuste de salário e benefícios de natureza econômica se mantêm as 
mesmas, devendo haver nova negociação, a ser realizada até a próxima data base, ou seja, 01 de março 

de 2020. 
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ELLES CARNEIRO PEREIRA 
PRESIDENTE 

SINDICATO AUX ADM ESCOLAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

EULER MARQUES 
ADMINISTRADOR 

COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA 

ANEXOS 
ANEXO I - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Anexo (PDF) 

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego 
na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 
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