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SIND TRAB EMP TELECOMUNICACOES OPER MESAS TELEFONICAS, CNPJ n. 28.166.668/0001-22,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). NILSON HOFFMANN;

E

SOLLO  BRASIL  SERVICOS  DE  CALL  CENTER  LTDA,  CNPJ  n.  08.263.978/0001-58,  neste  ato
representado(a) por seu Diretor, Sr(a). AMOS ALVES DE SOUZA;

celebram o presente TERMO ADITIVO DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições
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 Trabalho no período de 01º de
janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 e a data-base da categoria em 01º de janeiro.

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  Trabalhadores  em  Empresas  de
Telecomunicações,Telefonia  Móvel,Centros de Atendimento,CallCenters,  Transmissão de Dados e
Serviços  de  Internet,  Serviços  Troncalizados  de  Comunicação,  Rádio  Chamadas,  Telemarketing,
Projeto,  Construção,  Instalação,  Manutenção  e  Operação  de  Equipamentos  e  Meios  Físicos  de
Transmissão de Sinal, Similares e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado do Espírito Santo,
com  abrangência  territorial  em  Afonso  Cláudio/ES,  Água  Doce  Do  Norte/ES,  Águia  Branca/ES,
Alegre/ES,  Alfredo  Chaves/ES,  Alto  Rio  Novo/ES,  Anchieta/ES,  Apiacá/ES,  Aracruz/ES,  Atilio
Vivacqua/ES,  Baixo  Guandu/ES,  Barra  De  São  Francisco/ES,  Boa  Esperança/ES,  Bom Jesus  Do
Norte/ES,  Brejetuba/ES,  Cachoeiro  De  Itapemirim/ES,  Cariacica/ES,  Castelo/ES,  Colatina/ES,
Conceição  Da  Barra/ES,  Conceição  Do  Castelo/ES,  Divino  De  São  Lourenço/ES,  Domingos
Martins/ES,  Dores  Do  Rio  Preto/ES,  Ecoporanga/ES,  Fundão/ES,  Governador  Lindenberg/ES,
Guaçuí/ES,  Guarapari/ES,  Ibatiba/ES,  Ibiraçu/ES,  Ibitirama/ES,  Iconha/ES,  Irupi/ES,  Itaguaçu/ES,
Itapemirim/ES, Itarana/ES, Iúna/ES, Jaguaré/ES, Jerônimo Monteiro/ES, João Neiva/ES, Laranja Da
Terra/ES,  Linhares/ES,  Mantenópolis/ES,  Marataízes/ES,  Marechal  Floriano/ES,  Marilândia/ES,
Mimoso  Do  Sul/ES,  Montanha/ES,  Mucurici/ES,  Muniz  Freire/ES,  Muqui/ES,  Nova  Venécia/ES,
Pancas/ES, Pedro Canário/ES, Pinheiros/ES, Piúma/ES, Ponto Belo/ES, Presidente Kennedy/ES, Rio
Bananal/ES, Rio Novo Do Sul/ES, Santa Leopoldina/ES, Santa Maria De Jetibá/ES, Santa Teresa/ES,
São Domingos Do Norte/ES, São Gabriel Da Palha/ES, São José Do Calçado/ES, São Mateus/ES, São
Roque  Do  Canaã/ES,  Serra/ES,  Sooretama/ES,  Vargem  Alta/ES,  Venda  Nova  Do  Imigrante/ES,
Viana/ES, Vila Pavão/ES, Vila Valério/ES, Vila Velha/ES e Vitória/ES.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - PISOS SALARIAIS
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Altera a Clausula Terceira:

O  menor  salário  a  ser  pago  pela  empresa  subscritora  deste  acordo  coletivo,  para  os  operadores  de
telemarketing com carga horária de 36 (trinta e seis horas) horas semanais, e ainda, aprovados no período
legal de experiência, será de R$ 1022,58 (Hum mil e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos). Para os
atendentes comerciais com carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, e ainda, aprovados no
período de experiência, será de R$ 1.249,82 (hum mil e duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois
centavos), ressalvadas as hipóteses de jornadas reduzidas.

Parágrafo  primeiro:  Fica  permitido  de  modo  expresso  queos  Operadores  de  Telemarketing  poderão
desenvolver em jornadas de trabalho semanais inferiores que 36 horas e os demais colaboradores poderão
exercer jornada inferior a 44 hora semanais. Neste sentido fica definido que para jornadas de trabalho de
operadores que trabalham menos que às 36 horas semanais e os demais colaboradores que trabalham
menos do que 44 horas semanais haverá cálculo do salário mensal de acordo com aproporcionalidade das
horas a serem trabalhadas, nos termos e na forma da Lei.

Parágrafo Segundo: Para os empregados que desejam modificar a carga horária de trabalho, ou seja, o
número  de  horas  laborado  mensalmente  fica  definido  que  os  mesmos  terão  seus  salários  e  demais
benefícios  devidamente  enquadrados  na  nova  carga  horária,  inclusive  com  possibilidade  de  redução
salarial, caso a modificação de jornada resulte em menor carga horária de labor mensal. Para que se tenha
alteração  da  carga  horária  trabalhada  deverá  ocorrer  pedido  expresso  do  colaborador  cuja  aceitação
encontra-se condicionada à possibilidade e interesse da empresa.

Parágrafo Terceiro:  Fica permitido de modo expresso, que exclusivamente, durante o período legal de
contrato de experiência - tendo em vista tratar-se de período destinado apenas ao aprendizado - o salário a
ser pago aos colaboradores que se encontrem nesta condição será de no mínimo R$ 998,00 (novecentos e
cinquenta reais) para colaboradores com jornada semanal de 36 horas e R$ 1.160,00 (Hum mil e cento e
sessenta reais) para colaboradores com jornada semanal de 44 horas. Fica expressamente definido que os
trabalhadores aprovados no curso do período de experiência, após encerrado o referido período, receberão
o salário integral  da função para qual foram aprovados a partir  do mês subsequente ao encerramento,
conforme elencado nas demais cláusulas deste instrumento.

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL

Altera a Clausula Quarta: A empresa reajustará os salários nominais dos seus empregados, vigentes em 31
de dezembro de 2018 no percentual de 3,50% (três inteiros e cinquenta centésimos por cento) na data-base
de 01.01.2019.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA - AUXÍLIO REFEIÇÃO OU ALIMENTAÇÃO

Altera a Clausula Décima primeira: A concessão do auxílio refeição ou alimentação será praticado, sem
ônus  para  os  empregados,  segundo  os  critérios  aprovados  pelas  empresas,  correspondendo  às
quantidades de dias trabalhados em cada mês, com valor facial de:

R$ 27,80 (vinte e sete reais e oitenta centavos) diários para os trabalhadores com carga horária de 44
(quarenta e quatro) horas semanais;

R$ 11,00 (onze reais) diários para os trabalhadores com carga horária de 36 (trinta e seis) horas semanais;

R$ 15,15 (quinze reais e quinze centavos) diários para os operadores de telemarketing que desenvolverem
a sua jornada de 36 (trinta e seis) horas em apenas 05 (cinco) dias na semana, com carga horária diária de
07:12h (sete horas e doze minutos) semanais;
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R$ 4,76 (quatro reais e setenta e seis centavos) diários para os atendentes comerciais com carga horária de
24 (vinte e quatro) horas semanais;

Fica,  ainda,  definido  que para  o  período de vigência deste  acordo coletivo,  serão pagos os  seguintes
valores em trabalho aos sábados, domingos e feriados:

R$ 11,00 (onze reais) quando houver trabalho em período de no mínimo 06 (seis) horas em cada um destes
dias trabalhados.

R$ 27,80 (vinte e sete reais e oitenta centavos) quando houver trabalho em no mínimo período de oito horas
em cada um destes dias trabalhados.

Parágrafo Primeiro:  Não será fornecido ao trabalhador  o benefício do auxílio  refeição ou alimentação
durante  os  períodos de afastamento por  motivo de férias  laborativas,  faltas  ao  trabalho  ou suspensão
disciplinar  decorrente da prática do poder  diretivo do empregador.  Ainda,  não será fornecido o referido
benefício,  em casos  de  suspensão  do contrato  de  trabalho  em decorrência  de  auxílio  doença,  auxílio
doença acidentário e demais hipóteses legais de suspensão do contrato de trabalho.

Parágrafo Segundo: De caráter indenizatório e de natureza não salarial, o auxilio refeição ou alimentação
será utilizado para ressarcimento de despesas com refeições ou gêneros alimentícios em estabelecimentos
comerciais, de acordo com a legislação vigente relativa ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.

AUXÍLIO TRANSPORTE

CLÁUSULA SEXTA - CONCESSÃO DO VALE TRANSPORTE

Altera a CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O Vale Transporte será concedido a todos os funcionários em
estrita  consonância  com a  legislação  vigente  para  esse  benefício,  mediante  as  regras  do  sistema de
transporte público urbano no Estado do Espírito Santo.

Fica definido que o funcionário optante por esse benefício deverá utilizar diariamente o valor do crédito
mensal lançado em seu cartão. Caso não seja utilizado o valor referente ao carregamento mensal realizado,
as empresas procederão no mês seguinte, o carregamento apenas e tão somente do valor referente da
diferença necessária para complementação da carga programada para o período mensal seguinte, tudo nos
termos da legislação vigente aplicável ao tema. Desta forma, fica definido que não haverá possibilidade de
cumulação de créditos referentes ao benefício em tela de um mês para outro. Caso o funcionário não faça
uso do cartão no prazo de 60 (sessenta) dias após o carregamento de créditos realizados pelas empresas,
o  cartão  terá  sua  utilização  imediatamente  suspensa  pelas  empresas,  sendo  que  desta  forma,  se
considerará que o funcionário desistiu de sua opção em receber o benefício.

Parágrafo  Primeiro:  O  Vale  Transporte  somente  será  concedido  através  de  vales  regulamentares  do
sistema de transporte público urbano do Estado do Espírito Santo, não sendo concedido o pagamento em
espécie, salvo em situação de força maior. Nesse caso o valor referente ao valor do vale transporte poderá
ser  depositado na conta  do funcionário,  não se  constituindo,  entretanto  como parte  integrante  de  seu
salário. Toda a legislação concernente a concessão do Vale Transporte será aplicada da mesma forma ao
Vale Transporte cedido em espécie.

Parágrafo segundo: Para os empregados que desenvolvem suas atividades em seu domicílio, o que se
denomina  Home  Office,  não  lhes  será  concedido  Vale  Transporte,  salvo  aqueles  necessários  ao  seu
deslocamento até a sede da empresa, nos dias em que foram convocados para tanto, sendo que nesse
sentido,  fica  definido  que  nestas  oportunidades,  não  haverá  cobrança  ou  desconto  em  desfavor  do
colaborador, de valores necessários para estes deslocamentos.

Parágrafo  Terceiro:  Caso  os  colaboradores  alterem a  natureza  do  contrato  de  trabalho,  e  passem a
trabalhar na empresa, deixando a modalidade Home Office, passará a vigorar imediatamente com relação
aos mesmos o desconto legal referente à 6% (seis por cento) do salário, na mesma forma praticada com os
demais colaboradores que se encontrem nesta condição. 

AUXÍLIO EDUCAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA - AUXÍLIO FILHOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
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Altera a CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A empresa concederá auxílio no valor de R$ 340,63 (trezentos e
quarenta reais e sessenta e três centavos) para seus empregados que comprovarem que possuem filhos
com deficiência intelectual ou transtorno mental, de acordo com as normas e regulamentos da empresa.

Parágrafo primeiro:  A comprovação para recebimento desse auxílio será realizada semestralmente ou
sempre que a Divisão de Recursos Humanos solicitar, mediante apresentação de documento que comprove
a realização da despesa.

Parágrafo segundo:  O reembolso concedido na forma dessa cláusula não integra a remuneração dos
empregados para qualquer fim.

AUXÍLIO CRECHE

CLÁUSULA OITAVA - AUXILIO CRECHE

Altera  a  Cláusula  Décima Quarta:  As empresas  praticarão  concessão  do  Auxílio-Creche,  a  partir  do
término do período de experiência do funcionário, para os filhos de até 36 (trinta e seis) meses de idade, de
empregadas, como forma de reembolso mensal para os gastos efetivamente realizados com creche, no
valor limite de R$ 340,63 (trezentos e quarenta reais e sessenta e três centavos), por mês.

Parágrafo Único: Por se tratar de indenização de despesa, essa concessão não se reveste de caráter ou
natureza salarial.

DISPOSIÇÕES GERAIS
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS

Este  instrumento  possui  a  natureza  de  termo  aditivo  ao  acordo  coletivo  de  trabalho  firmado  entre  os
integrantes  deste  aditivo,  registrado no MTE em 06/03/2014.  Outrossim,  declaram as partes,  que este
Termo Aditivo possui o escopo de atender as novas reinvindicações formuladas pelos trabalhadores das
empresas constantes deste instrumento.

As redações das Cláusulas deste Termo Aditivo substituem a redação das Cláusulas, 3ª, 4ª, 10ª, 11ª, 13ª,
15ª e 17ª, passando a integrar de forma definitiva o Instrumento de Acordo Coletivo de Trabalho assinado
entre os mesmos signatários. Ainda, destacam as partes, que as demais Cláusulas do Acordo Coletivo de
Trabalho anterior do qual este segue na qualidade de Primeiro Termo Aditivo, permanecerão inalteradas e
mantidas em plena vigência.

 E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo de Acordo Coletivo de Trabalho,
para depósito junto ao Órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego.

NILSON HOFFMANN
PRESIDENTE

SIND TRAB EMP TELECOMUNICACOES OPER MESAS TELEFONICAS

AMOS ALVES DE SOUZA
DIRETOR

SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA

ANEXOS
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ANEXO I - ATA

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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