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SINDICATO DOS EMPREG EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSIST SOC, 
ORIENTACAO E FORMACAO PROF DO MUN DE CAXIAS DO SUL/RS. - SENALBA/CAXIAS, CNPJ n. 
00.638.872/0001-80, neste ato representado(a) por seu ; 
  
E  
 
ASSOCIACAO REGIONAL DE DEFICIENTES FISICOS, CNPJ n. 92.867.910/0001-94, neste ato 
representado(a) por seu ; 
  
celebram o presente 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 Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de abril de 2022 a 31 
de março de 2023 e a data-base da categoria em 01º de abril.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) 
categoria(s) os empregados em entidades, culturais, recreativas, de assistência social, de orientação 
e formação profissional, com abrangência territorial em Caxias do Sul/RS.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO NORMATIVO  
 
 

A partir de 01º de abril de 2022 o salário normativo da categoria vigorará segundo os valores e funções a 
seguir aduzidos, pelo que, a partir desta data os(as) empregados(as) representados(as), não poderão receber 
salário inferior ao ora estabelecido. 

  

CARGO/FUNÇÃO VALOR HORA ABRIL/2022 VALOR HORA JULHO/2022 
Gerente de Projetos Sociais R$ 19,00 R$ 19,44 
Assistente Social R$ 16,82 R$ 17,15 
Educador Social R$ 9,72 R$ 9,91 



  

PARA´GRAFO PRIMEIRO: O reajuste salarial da categoria sera´ igual ao i´ndice aplicado a Categoria 
Geral. 

PARA´GRAFO SEGUNDO: No ano seguinte, quando for institui´do o novo sala´rio mi´nimo nacional, caso 
haja empregados que fiquem com sala´rio base inferiores ao determinado pelo Governo Federal, os 
empregadores devera~o automaticamente adimplir com o valor Nacional ate´ a formalizac¸a~o do acordo 
coletivo de Trabalho, quando sera´ aplicado reajuste salarial aos pisos da categoria e atualizados os valores.

PARA´GRAFO TERCEIRO: Os empregados cujo cargo e/ou func¸a~o na~o estejam nominados no quadro 
acima devera~o ter observado o piso salarial designado aos empregados em geral. 

PARA´GRAFO QUARTO: Os sala´rios normativos – piso salarial da categoria sempre sera´ proporcional as 
horas trabalhadas. 

 
Reajustes/Correções Salariais  

 
 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTAMENTO SALARIAL  
 
 

Os empregados integrantes da categoria profissional representadas pelo SENALBA/CAX terão os seus 
vencimentos reajustados em percentual final de 7,10%, (sete ponto dez por cento) conforme consta na 
descrição abaixo: 

Em 01 de abril de 2022 os salários dos empregados contemplados com a presente negociação, inclusive as 
categorias diferenciadas, irão receber o valor pago pelo acordo coletivo de 5% (cinco  por cento) em abril e 
julho mais 2% (dois por cento) incidentes sobre a majoração estipulada acima, isto é, sobre os salários 
reajustados em abril 2022. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA - PROPORCIONALIDADE DO REAJUSTAMENTO  
 
 

O reajustamento salarial devido para o empregado admitido apo´s a data-base revisada tera´ como limite o 
sala´rio reajustado do empregado exercente do mesmo cargo ou func¸a~o admitidos ate´ o dia anterior a data-
base revisada. 

PARA´GRAFO U´NICO: Na hipo´tese de o empregado na~o ter paradigma ou em se tratando de entidade 
empregadora constitui´da apo´s a data-base revisada, sera´ adotado o crite´rio de proporcionalidade do 
reajustamento e do aumento devidos a` raza~o de 1/12 (um doze avos) destes por me^s trabalhado, 
contando- se como me^s completo a frac¸a~o igual ou superior a 15 (quinze) dias. 

Admissão Percentual Abril Percentual Julho 
Abril de 2020 5% 2,% 
Maio de 2020 4,58% 1,83% 
Junho de 2020 4,17% 1,67% 
julho de 2020 3,75% 1,50% 
agosto de 2020 3,33% 1,33% 



setembro de 2020 2,92% 1,17% 
outubro de 2020 2,50% 1,00% 
novembro de 2020 2,08% 0,83% 
dezembro de 2020 1,67% 0,67% 
Janeiro de 2021 1,25% 0,50% 
fevereiro de 2021 0,83% 0,33% 
março de 2021 0,42% 0,17% 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - PROIBIC¸A~O DE COMPENSAC¸O~ES  
 
 

Na~o sera~o admitidas como aumento esponta^neo ou coercitivo as majorac¸o~es salariais decorrentes de 

te´rmino de aprendizagem, promoc¸a~o por antiguidade ou merecimento, transfere^ncia de cargo ou 

func¸a~o, estabelecimento ou de localidade, bem assim de equiparac¸a~o salarial determinada por 

sentenc¸a judicial transitada em julgado. 

 
Pagamento de Salário   Formas e Prazos  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - COMPROVANTE SALARIAL  
 
 

Os empregadores ficam obrigados a entregar ou disponibilizar para o empregado, no ato do pagamento de

seu sala´rio, envelope ou comprovante de pagamento salarial, contendo a denominac¸a~o das parcelas 

salariais pagas, bem como os respectivos descontos e o valor a ser depositado no FGTS. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA - PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO DO SALA´RIO MENSAL E 
INADIMPLEMENTO  
 
 

O sala´rio ajustado para pagamento mensal devera´ ser efetuado ate´ o 5º (quinto) dia u´til do me^s 

subsequente ao vencido. Ocorrendo atraso na data deste pagamento o empregador pagara´ multa em valor 

equivalente a 1% (um por cento) da respectiva remunerac¸a~o por dia de atraso, em favor do (as) 

empregado(as) prejudicado(as). 

 
Descontos Salariais  

 
 
CLÁUSULA NONA - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS  
 
 



Ficam os empregadores autorizados a descontar de seus empregados(as), em folha de pagamento e/ou na 

rescisa~o do contrato de trabalho, os valores relativos a empre´stimos – em especial aqueles contrai´dos 

com base na Medida Proviso´ria no130 de 17/09/2003 e Decreto nº 4.840 de 17/09/2003 - ou 

adiantamentos concedidos, assiste^ncia me´dica atrave´s de empresas especializadas, mensalidades 

sindicais, plano de sau´de, plano odontolo´gico, contribuic¸a~o sindical, contribuic¸a~o de inclusa~o 

social, telefonemas particulares, desde que tais descontos sejam autorizados por escrito pelo(a) 

empregado(a) e na~o excedam a 70% (setenta por cento) do sala´rio ba´sico. 

PARA´GRAFO U´NICO: A qualquer tempo o empregado podera´, por escrito, tornar sem efeito esta 

autorizac¸a~o, ressalvados os de´bitos ja´ contrai´dos inclusive na forma da Medida Proviso´ria nº 130 de 

17/09/2003 e Decreto no 4.840 de 17/09/2003. 

 
Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para cálculo  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - SALA´RIO SUBSTITUIC¸A~O  
 
 

O(a) empregado(a) que substituir um colega de trabalho por prazo igual ou superior a 20 (vinte) dias, tera´ 

o direito de receber no peri´odo da substituic¸a~o o pagamento de sala´rio ba´sico igual aquele percebido 

pelo(a) empregado(a) substitui´do(a), exclui´das as vantagens de natureza pessoal deste. 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

13º Salário  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - 13O SALA´RIO NO AUXILIO DOENC¸A  
 
 

Os empregadores pagara~o o 13o Sala´rio (Gratificac¸a~o de Natal) do respectivo exerci´cio pelo peri´odo 

em que o(a) empregado(a) estiver em benefi´cio de auxi´lio-doenc¸a ate´ o limite ma´ximo de 180 (cento 

e oitenta) dias, inclusive. 

 
Adicional de Insalubridade  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE  
 
 



Os (as) trabalhadores(as) que laborem em locais ou em condic¸o~es perigosas e/ou insalubres devera~o 

perceber os respectivos adicionais, incumbindo-se a empresa em contratar profissional habilitado (me´dico 

do trabalho ou engenheiro do trabalho) para realizar peri´cia te´cnica, a fim de avaliar os agentes 

envolvidos, bem como o grau de exposic¸a~o do (a) trabalhador(a). 

PARA´GRAFO U´NICO: No caso de omissa~o da entidade empregadora e´ facultado a entidade sindical 

exercer o direito facultado no para´grafo 1o e 2o do artigo 195 da CLT. 

 
Auxílio Transporte  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VALE TRANSPORTE  
 
 

A obrigac¸a~o patronal estabelecida pela Lei nº 7.418 de 16-12-1985 que “Institui o Vale-Transporte e da´ 

Outras Provide^ncias” e seu regulamento aprovado pelo Decreto n.o 95.247, de 17-11-1987, instituindo a 

obrigac¸a~o no fornecimento de vale-transporte no sistema de transporte pu´blico urbano ou 

intermunicipal e/ou interestadual, com caracteri´sticas semelhantes aos urbanos, no sentido de subsidiar o 

deslocamento do empregado no trajeto reside^ncia-trabalho e vice–versa mediante pre´via informac¸a~o 

do empregado do seu enderec¸o residencial, os servic¸os e meios de transporte no seu deslocamento da 

reside^ncia-trabalho e vice-versa, o que sera´ obrigatoriamente renovado anualmente pelo empregado. 

PARA´GRAFO PRIMEIRO: O fornecimento do vale-transporte na~o tem natureza salarial e nem se 

incorpora a` remunerac¸a~o para quaisquer efeitos, tambe´m na~o se constituindo em base de incide^ncia 

da contribuic¸a~o previdencia´ria e ao FGTS. 

PARA´GRAFO SEGUNDO: Os(as) empregados(as) participara~o do custeio do vale-transporte com o 

percentual de ate´ 6% (seis por cento) do respectivo sala´rio ba´sico, cumprindo ao empregador o 

pagamento do valor excedente. 

PARA´GRAFO TERCEIRO: Os valores eventualmente pagos em excesso pelo empregador a ti´tulo de 

vale transporte, nos casos de demissa~o e fe´rias, podera~o ser compensados no ato da quitac¸a~o ou por 

ocasia~o do pagamento salarial do trabalhador, desde que a compensac¸a~o seja operada no me^s 

imediatamente subsequente ao excesso, ou, ainda, no ato da rescisa~o, na hipo´tese deste ocorrer no me^s 

seguinte ao do sobejo. 

PARA´GRAFO QUARTO: E´ assegurado ao empregado(a) na~o se habilitar ao benefi´cio do vale-

transporte no caso do percentual de desconto sobre o seu sala´rio ba´sico, a ti´tulo de coparticipac¸a~o, se 



caracterizar como mais oneroso do que o pagamento direto do transporte coletivo pu´blico nas suas 

locomoc¸o~es reside^ncia trabalho e vice-versa. 

PARA´GRAFO QUINTO: Considerando as alterac¸o~es estabelecidas pelas Administrac¸o~es 

Municipais no sistema de vale-transporte com a adoc¸a~o de carto~es pessoais e´ facultado aos 

empregadores paga´-lo em espe´cie juntamente com o sala´rio do me^s que antecede a sua utilizac¸a~o, 

sem que isso caracterize sala´rio “in natura”. 

 
Auxílio Saúde  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PLANO ODONTOLO´GICO  
 
 

As empresas podera~o contratar, na qualidade de estipulante subsidia´ria, plano odontolo´gico, podendo, 

ainda, custear plano odontolo´gico oferecido pela entidade sindical. 

PARA´GRAFO PRIMEIRO: Neste caso, os empregados podera~o optar, individualmente, pela 

contratac¸a~o do referido plano, assumindo o custeio do valor mensal ajustado, o qual sera´ descontado 

mensalmente em folha de pagamento pela empresa estipulante. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Estabelecem as partes que este benefi´cio, caso instituído, na~o tera´ 

natureza salarial, na~o integrando o sala´rio ou remunerac¸a~o dos empregados para qualquer efeito, na~o 

sendo base de ca´lculo para as contribuic¸o~es previdencia´rias, fiscais ou depo´sitos do FGTS. 

 
Seguro de Vida  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SEGURO DE VIDA  
 
 

A entidade podera´ contratar seguro de vida coletivo para os empregados, podendo estes assumirem o 

custeio do valor mensal, sendo estes valores descontado em folha de pagamento. 

 
 

Contrato de Trabalho   Admissão, Demissão, Modalidades  
 

Desligamento/Demissão  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - COMUNICAC¸A~O DE DISPENSA E SALA´RIOS  
 
 



No ato do pagamento das verbas resciso´rias o empregador devera´ entregar para o empregado, quando 

por ele expressamente solicitado com antecede^ncia de 24h (vinte e quatro horas), a relac¸a~o de seus 

sala´rios relativos ao peri´odo de ate´ 36 (trinta e seis) meses trabalhados, para fins da seguridade social. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PAGAMENTO DA RESCISA~O CONTRATUAL  
 
 

As homologac¸o~es das resciso~es contratuais podera~o ser feitas na sede do SENALBA Caxias, 

observando o prazo do art. 477 da CLT para pagamento das verbas resciso´rias, podendo a homologac¸a~o 

acontecer apo´s esse prazo, o que na~o acarretara´ o pagamento da multa pelo empregador. Sera´ 

dispensando da homologac¸a~o das resciso~es dos contratos de trabalho inferiores a 12 meses. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - PRAZOS DE PAGAMENTO DA RESCISA~O CONTRATUAL  
 
 

O pagamento dos sala´rios e demais verbas devidas pela rescisa~o do contrato de trabalho sera´ efetuado 

em ate´ 10(dez) dias, conforme artigo 477, §6o, da CLT, contados a partir do te´rmino do contrato. 

PARA´GRAFO PRIMEIRO: Quando o aviso pre´vio for cumprido parcialmente, o prazo para 

pagamento das verbas resciso´rias ao empregado sera´ de 10 (dez) dias contados a partir da dispensa 

expressa de cumprimento do aviso pre´vio, salvo de o termo final do aviso ocorrer primeiramente. 

PARA´GRAFO SEGUNDO: No caso de o empregador na~o pagar as verbas resciso´rias nos prazos 

anteriormente estabelecidos, pagara´ multa equivalente a 1 (um) sala´rio mensal do empregado ate´ o 30o 

(trige´simo) dia do vencimento da obrigac¸a~o, nos termos do art 477 da CLT. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - INDENIZAC¸A~O ADICIONAL ANTERIOR A DATA-BASE  
 
 

O(a) empregado(a)  demitido sem justa causa no peri´odo de 30(trinta) dias que anteceder a data-base de 1o 
de abril de cada exerci´cio tera´ o direito de receber o pagamento de indenizac¸a~o adicional equivalente a 
remunerac¸a~o mensal. 

PARA´GRAFO U´NICO: Para efeitos do presente artigo, cumpre esclarecer que o aviso pre´vio trabalhado 
e/ou indenizado projetam o contrato por mais 30(trinta) dias, conforme su´mula nº 182 do TST, sendo devido 
ao empregado(a) todos os direitos advindos desta projec¸a~o, considerando, ainda, que a contagem do prazo 
fixado se inicia no te´rmino do aviso pre´vio. 

 



Aviso Prévio  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - AVISO PRE´VIO  
 
 

Sempre que a rescisa~o do contrato de trabalho for de iniciativa do empregador este fica obrigado a 

entregar para o(a) empregado(a), mediante recibo, carta do aviso pre´vio comunicando: 

I - A rescisa~o do contrato de trabalho sem justa causa ou se por justa causa em cuja hipo´tese devera´ 

indicar o(s) motivo(s), sob pena desta se converter em despedida imotivada; 

II – Indicac¸a~o da dispensa ou da exige^ncia do cumprimento do aviso pre´vio, indicando, nesta 

hipo´tese, o hora´rio do seu cumprimento; 

III - Local, data e hora´rio do pagamento das parcelas resciso´rias;  

IV - Entrega da CTPS para atualizac¸a~o com contra recibo. 

PARA´GRAFO PRIMEIRO: No caso do(a) empregado(a) recusar-se a dar recibo ao empregador na 

segunda via do aviso pre´vio ou na~o comparecer na entidade, o fato sera´ atestado por 2 (duas) 

testemunhas ou, na~o comparecer no sindicato profissional para assinar a rescisa~o contratual, o fato 

devera´ ser atestado pelo sindicato profissional para elidir qualquer pena. 

PARA´GRAFO SEGUNDO: Quando o aviso pre´vio for indenizado, por forc¸a da Instruc¸a~o 

Normativa no 15/2010 do MTE, o u´ltimo dia da data projetada do aviso deve ser anotada na pa´gina 

relativa ao Contrato de Trabalho; e nas anotac¸o~es gerais deve ser registrada a data do u´ltimo dia 

efetivamente trabalhado. 

PARA´GRAFO TERCEIRO: O peri´odo referente ao aviso pre´vio, inclusive quando indenizado, 

integra o tempo de servic¸o para todos os efeitos legais. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DISPENSA DO AVISO PREVIO  
 
 

Nos casos de aviso pre´vio trabalhado, quando o empregado obtiver novo emprego, mediante 

apresentac¸a~o de carta de emprego, sera´ dispensando do cumprimento do restante do aviso pre´vio, tendo 

direito somente ao pagamento dos dias efetivamente trabalhados, e demais direitos resciso´rios, nos prazos 

e sob as penalidades estabelecidas na cla´usula de Rescisa~o Contratual. 

 



Outras normas referentes a admissão, demissão e modalidades de contratação  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO  
 
 

As entidades empregadoras que tiverem interesse na contratac¸a~o de trabalho por prazo determinado na 

forma das disposic¸o~es legais da Lei n.o 9.601, de 21/01/98 e do Decreto n.o 2.490, de 04/02/98, 

devera~o, individualmente, encaminhar pedido para o SECRASO-RS, instrui´do com a documentac¸a~o 

exigida no respectivo Decreto, para oportuna negociac¸a~o coletiva, a fim de ser ajustada “Convenc¸a~o 

Coletiva de Trabalho” para cada entidade empregadora. 

 
 

Relações de Trabalho   Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades  
 

Qualificação/Formação Profissional  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - CURSOS DE APERFEIC¸OAMENTO  
 
 

Os(as) empregados(as) podera~o realizar cursos de aperfeic¸oamento e formac¸a~o, sem prejui´zo salarial, 

visando o aprimoramento do trabalho que executam no emprego, desde que dispensado para tanto pelo 

respectivo empregador. O fato de o empregador dispensar o(a) empregado(a) durante turno laboral e o 

curso se estender ale´m deste hora´rio, na~o importara´ em qualquer obrigac¸a~o para o empregador. 

PARAGRAFO U´NICO: O empregador podera´ mediante solicitac¸a~o do empregado, flexibilizar 

hora´rios e dias alternativos para compensac¸a~o de horas na~o trabalhadas e utilizadas para 

aperfeic¸oamento profissional. 

 
Políticas de Manutenção do Emprego  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - CONDIC¸O~ES ADVERSAS DO EMPREGADOR  
 
 

O empregador que na~o tiver condic¸o~es tempora´rias de suportar os encargos decorrentes das relac¸o~es 

de trabalho existentes podera´ requerer ao SECRASO/RS, mediante comprovac¸a~o do seu estado 

financeiro, a reduc¸a~o da jornada de trabalho dos seus empregados com proporcional reduc¸a~o salarial, 

o que sera´ ajustado com a entidade sindical profissional atrave´s de “Convenc¸a~o Coletiva de Trabalho” 

especi´fica. 

 



Estabilidade Mãe  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - ESTABILIDADE DA GESTANTE  
 
 

A empregada gestante tem assegurada a estabilidade proviso´ria no emprego desde a confirmac¸a~o da 

gravidez e ate´ 5 (cinco) meses apo´s o parto. 

  

PARA´GRAFO U´NICO: A entidade empregadora fica autorizada, no ato da demissa~o, mediante 

autorizac¸a~o expressa da empregada demitida, a realizar exame de gravidez junto com o exame 

admissional. 

  

 
Estabilidade Aposentadoria  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - ESTABILIDADE NA PRE´-APOSENTADORIA  
 
 

O(a) empregado(a) que contar mais de 1 (um) ano no emprego e que comunicar ao seu empregador, 

obrigatoriamente, por escrito, que falta 12 meses ( um ano) para implementar a sua aposentadoria por 

tempo de servic¸o, por idade ou especial, na~o podera´ ser demitido neste período, salvo se cometer falta 

grave, a qual sera´ susceti´vel de apreciac¸a~o judicial mediante inque´rito. Perdera´ este direito o 

empregado que comunicar sua intenc¸a~o e na~o a concretizar no prazo estipulado. 

 
 

Jornada de Trabalho   Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Compensação de Jornada  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - JORNADA DE TRABALHO, REMUNERAC¸A~O E BANCO DE HORAS 
 
 

Durante estado de calamidade pu´blica, ficam autorizadas a interrupc¸a~o das atividades pelo empregador 

e a constituic¸a~o de regime especial de compensac¸a~o de jornada, por meio de banco de horas, em favor 

do empregador ou do empregado, para a compensac¸a~o no prazo de ate´ dezoito meses, contado da data 

de encerramento do estado de calamidade pu´blica. A compensac¸a~o de tempo para recuperac¸a~o do 



peri´odo interrompido podera´ ser feita mediante prorrogac¸a~o de jornada em ate´ duas horas, que na~o 

podera´ exceder dez horas dia´rias. 

Os empregadores ficam autorizados a prorrogar a durac¸a~o normal da jornada de trabalho em mais 2h 

(duas horas) suplementares dia´rias, sem pagamento de acre´scimo do adicional de horas extras, cujo 

excesso em um dia seja compensado pela correspondente diminuic¸a~o em outro dia. 

PARA´GRAFO PRIMEIRO: A jornada de trabalho inclui´da no banco de horas deve ser compensada 

no peri´odo ma´ximo de 18 (dezoito) meses, devendo ser adimplida ao empregado (a) no te´rmino de tal 

prazo na raza~o do valor da hora normal acrescida do adicional de 50% (cinquenta por cento). 

PARA´GRAFO SEGUNDO: O sistema de jornada acima estabelecido (Banco de Horas) devera´ estar 

disponi´vel ao controle e fiscalizac¸a~o pelo respectivo empregado. 

PARA´GRAFO TERCEIRO: Sendo a prestac¸a~o laboral devida em atividade insalubre a presente 

prorrogac¸a~o com compensac¸a~o de jornada de trabalho dispensa a pre´via verificac¸a~o ou inspec¸a~o 

da autoridade competente em mate´ria de higiene e seguranc¸a do trabalho. 

PARA´GRAFO QUARTO: E´ facultado aos empregadores adotarem o sistema da jornada de 12h (doze 

horas) de trabalho, com intervalo intrajornada de 1h (uma hora) para alimentac¸a~o e repouso, o qual ja´ 

estara´ nesta computado, por 36h (trinta e seis horas) de descanso, respeitado o limite de 44h (quarenta e 

quatro horas) semanais e o gozo do repouso semanal remunerado coincidente com um domingo por me^s, 

para os homens e dois domingos para as mulheres. Nesta hipo´tese na~o havera´ incide^ncia do pagamento 

do adicional de horas extras. 

PARA´GRAFO QUINTO: E´ facultado ao empregador adotar o sistema de jornada de 6 horas de trabalho 

com intervalo intrajornada de 15 minutos, de segunda a sexta feira e aos finais de semana 12 horas de 

trabalho com intervalo intrajornada de 1 hora, intercalados, sa´bados, domingos e feriados. 

PARA´GRAFO SEXTO: Quando a escala de trabalho for de 6h e 24min o intervalo intrajornada sera´ 

de 30 minutos para alimentac¸a~o e repouso; 

PARA´GRAFO SE´TIMO: Os (as) empregados(as) horistas, seja qual for a quantidade de horas 

contratadas, recebera~o o repouso semanal remunerado na raza~o de 1/6 (um sexto) do valor adimplido a 

ti´tulo de horas efetivamente laboradas. 

PARA´GRAFO OITAVO: Fica proibida a prorrogac¸a~o da jornada de trabalho do empregado (a) 

estudante que comprovando a sua situac¸a~o escolar, manifestar, por escrito, o seu desinteresse na referida 

prorrogac¸a~o. 



PARA´GRAFO NONO: Na contratac¸a~o de empregados (as) que residam no local de trabalho, sera´ 

observado a Lei 7.644 de 18 de dezembro de 1987 que dispo~e sobre a regulamentac¸a~o da atividade de 

Ma~e Social. 

PARA´GRAFO DE´CIMO: Havendo rescisa~o do contrato de trabalho por iniciativa da entidade 

empregadora e sem que tenha havido a compensac¸a~o integral da jornada extraordina´ria, na forma acima 

estabelecida, o trabalhador (a) tera´ o direito de receber o pagamento das horas excedentes a`s 8h (oito 

horas) dia´rias na~o compensadas, acrescidas do adicional de horas extras de 50% (cinquenta por cento) 

devidos na data da rescisa~o do contrato de trabalho. No caso de o trabalhador encontrar-se em de´bito 

com a jornada e pedirdemissa~o, antes do fechamento do peri´odo, as horas na~o trabalhadas sera~o 

descontadas das verbas a que o (a) empregado(a) tiver direito na rescisa~o. A entidade podera´ adotar 

regime de compensac¸a~o hora´ria com o prazo final ate´ dezoito meses em peri´odos de epidemia, 

hipo´tese em que a durac¸a~o normal dia´ria na~o podera´ ser ultrapassada em ate´ 02 (duas) horas. 

Havendo rescisa~o do contrato de trabalho por iniciativa da entidade empregadora, e o funciona´rio 

encontrar-se em de´bito com a jornada de trabalho, as horas sera~o abonadas em 50% (cinquenta por 

cento) pela empregadora, mas se pedir demissa~o, as horas faltantes sera~o descontadas no valor normal 

nas verbas a que o empregado tiver direito na rescisa~o. O teletrabalho podera´ ser solicitado pelo 

empregador a qualquer momento, na~o sera´ analisado por tarefa e sim por hora. O funciona´rio devera´ 

registrar numa planilha ou tirar prints de ini´cio e fim da plataforma que foi contatado para fins de registro 

de horas. Estas horas sera~o abonadas do banco de horas com acrescimento de 50%. O crite´rio da 

contagem para efeito de compensac¸a~o de horas junto ao banco de horas, sera´ o de “horas por horas” 

mantendo-se o sala´rio, pago integralmente pelo empregador, observando horas geradas no peri´odo do 

Covid 19, nos setes dias da semana, independente se houver descanso semanal remunerado ou feriado. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - TELETRABALHO  
 
 

O trabalho a` dista^ncia pode ser classificado em duas espe´cies: externo, realizado em casa (home office) 

ou em outro local fixo ou na~o; ou, em regime de teletrabalho, realizado em casa (home office) ou em 

outro local. O teletrabalho somente se caracteriza quando a prestac¸a~o de servic¸os se der 

preponderantemente fora das depende^ncias do empregador, com a utilizac¸a~o de tecnologias de 

informac¸a~o e de comunicac¸a~o que, por sua natureza, na~o se constituam como trabalho externo. Os 

empregados podem ser colocados em regime de trabalho domiciliar, caso em que se recomenda a 

elaborac¸a~o de um aditivo contratual por escrito e por tempo determinado. Devem ser observadas as 

formalidades previstas nos artigos 75-A a 75-E da CLT, principalmente no que tange a` necessidade de 

pre´vio ajuste bilateral (acordo de vontades entre empregado e empregado). Pode-se afastar tal formalidade 

(acordo entre as partes), diante da gravidade e urge^ncia da situac¸a~o. Em ambos os casos de trabalho a` 

dista^ncia, a regra e´ que os empregados na~o se submetam ao regime de durac¸a~o do trabalho. Mas, 



caso seja evidenciada alguma forma de controle de hora´rio de entrada e sai´da, o empregado passa a ser 

submetido a`s regras de durac¸a~o do trabalho e, pode, se for o caso, fazer jus ao adicional por labor 

extraordina´rio. Na hipo´tese de o empregado na~o possuir os equipamentos tecnolo´gicos e a 

infraestrutura necessa´ria e adequada a` prestac¸a~o do teletrabalho, do trabalho remoto ou do trabalho a 

dista^ncia: o empregador podera´ fornecer os equipamentos em regime de comodato e pagar por servic¸os 

de infraestrutura, que na~o caracterizara~o verba de natureza salarial; ou, na impossibilidade do 

oferecimento do regime de comodato de que trata o inciso I, o peri´odo da jornada normal de trabalho sera´ 

computado como tempo de trabalho a` disposic¸a~o do empregador. 

 
Faltas  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - ATESTADOS ME´DICOS E/OU ODONTOLO´GICOS  
 
 

Os atestados me´dicos ou odontolo´gicos, emitidos pelo SUS, pela a´rea me´dica/odontolo´gica das 

entidades sindicais, bem como aqueles emitidos por profissionais de empresas me´dicas/odontolo´gicas 

que mante´m conve^nio com as entidades empregadoras, sa~o considerados va´lidos para justificar a 

ause^ncia do (a) empregado (a) ao trabalho. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - EXAMES ESCOLARES  
 
 

Sa~o consideradas faltas justificadas aquelas decorrentes de exames ou provas obrigato´rias que 

coincidirem com o hora´rio de trabalho do (a) empregado (a), desde que realizadas em cursos oficiais ou 

oficializados, mediante pre´vio comunicado por escrito ao empregador, com antecede^ncia mi´nima de 

24h (vinte e quatro horas) e, no prazo de 72h (setenta e duas horas), comprovadas atrave´s de atestado 

expedido pelo respectivo estabelecimento de ensino. Fica assegurado a todos os empregados estudantes, 

independente do ni´vel, o direito ao gozo de fe´rias de trabalho coincidentes com o peri´odo de fe´rias 

escolares. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - FALTAS JUSTIFICADAS (DIVERSAS)  
 
 

Sa~o consideradas faltas justificadas e na~o sujeitas a desconto aquelas abaixo relacionadas, mediante 

comunicado ao empregador: 

MOTIVOS Nº DE DIAS 



I - Falecimento de co^njuge e filhos 7 dias corridos 

II - Casamento ou escritura de unia~o esta´vel 3 dias corridos 

III - Levar filho (ate´ 14 anos) ao me´dico ou dentista 2 por semestre  

IV - Doac¸a~o de Sangue 1 dia por ano 

V - Alistamento militar e eleitoral 2 dias corridos 

VI - Falecimento de Familiares (pais, irma~os, avo´s e sogros) 2 dias corridos  

VII - Doenc¸a Segundo atestado me´dico 

VIII - Acidente do Trabalho (Guia CAT) Segundo atestado me´dico  

IX - Comparecimento em Jui´zo Segundo comprovante judicial 

X - Licenc¸a Paternidade 7 dias corridos 

XI- Acompanhar filhos menores de 14 anos durante hospitalizac¸a~o 7 dias por ano 

XII- Acompanhar pais durante hospitalizac¸a~o mediante atestado me´dico que comprove a necessidade 

de acompanhamento 3 dias por ano 

XIII – A terc¸a-feira de carnaval e´ considerado feriado nacional. As cidades que festejem a cultura de 

outro pai´s, em func¸a~o de sua colonizac¸a~o, podera~o, contudo, substituir o feriado de carnaval pelo 

feriado festivo atinente a chegada dos imigrantes na regia~o. 

PARÁGRAFO U´NICO: A comunicac¸a~o ao empregador deve ser realizada, impreterivelmente, ate´ o 

prazo de 72h (setenta e duas horas) apo´s ao retorno ao trabalho. Todavia, excepcionalmente na hipo´tese 

de o afastamento ser superior a 7 (sete) dias, o empregado fica OBRIGADO a comunicar o empregador 

imediatamente quando da concessa~o do respectivo atestado. 

 
 

Férias e Licenças  
 

Duração e Concessão de Férias  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - FE´RIAS DE EMPREGADOS COM MENOS DE 1 ANO  
 
 



As empresas que concederem fe´rias coletivas aos seus empregados (as), contratados(as) ha´ menos de 12 

(doze) meses, oportunizara~o a eles o gozo, ta~osomente, de fe´rias proporcionais acrescida do terc¸o 

constitucional, iniciando-se, enta~o, novo peri´odo aquisitivo, conforme disposto no art. 140 da CLT. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - INICIO DAS FE´RIAS  
 
 

O empregador devera´ comunicar por escrito ini´cio das fe´rias, coletivas ou individuais, com 

antecede^ncia mi´nima de 30 dias da data de seu ini´cio, na~o podendo coincidir com o sa´bado, domingo, 

feriado ou dia de compensac¸a~o de repouso semanal, aplica´vel inclusive para os empregados que 

trabalham em regime de escala, a` excec¸a~o dos(as) empregados(as) cuja jornada contratada coincida 

com os dias acima referidos. 

 
Remuneração de Férias  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - FE´RIAS PROPORCIONAIS ANTERIORMENTE AO PRIMEIRO ANO 
DE TRABALHO  
 
 

O (a) empregado (a) que na~o tenha completado 1 (um) ano de trabalho na entidade empregadora, 

recebera´ quando de sua demissa~o sem justa causa ou quando pedir demissa~o, o pagamento de fe´rias 

proporcionais acrescidas de 1/3 (um terc¸o) constitucional.  

PARA´GRAFO PRIMEIRO – Fica facultado ao empregador conceder fe´rias aos empregados que 

tenham peri´odo aquisitivo igual ou superior a 10 (dez) meses, podendo gozar da proporcionalidade. 

Sau´de e Seguranc¸a do Trabalhador Condic¸o~es de Ambiente de Trabalho. 

 
 

Saúde e Segurança do Trabalhador  
 

Condições de Ambiente de Trabalho  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - MATERIAL DE TRABALHO  
 
 

Os empregadores sa~o obrigados a fornecer para os seus empregados os materiais ou ferramentas 

necessa´rias para a execuc¸a~o do trabalho. 

 
 



CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - EXAMES CLI´NICOS NA ADMISSA~O E DISPENSA  
 
 

Os exames me´dicos exigidos para a admissa~o e dispensa de empregado, sera~o pagos pelo empregador 

e efetuados nos locais determinados pelo mesmo. 

 
 

Relações Sindicais  
 

Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO  
 
 

Ficam as Instituic¸o~es Empregadoras autorizadas a descontar de seus funciona´rios, em folha de 

pagamento e/ou na rescisa~o do contrato, os valores relativos a empre´stimos e/ou adiantamentos especiais 

concedidos, assiste^ncia me´dica atrave´s de empresas especializadas, mensalidades sociais das associadas 

do SENALBA, telefonemas particulares, desde que tais descontos sejam autorizados pelos funciona´rios 

e por escrito. A qualquer tempo o funciona´rio podera´, por escrito, tornar sem efeito esta autorizac¸a~o. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - QUADRO DE AVISOS  
 
 

O sindicato SENALBA CAXIAS da base territorial, com pre´via autorizac¸a~o do empregador, podera´ 

utilizar os quadros de aviso das unidades operacionais para fazer divulgac¸o~es sindicais e aproximar a 

classe opera´ria da vida sindical, vedada a divulgac¸a~o de mate´ria poli´tico-partida´ria ou ofensiva a 

quem quer que seja. 

 
Representante Sindical  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - DIRETORES SINDICAIS DO SENALBA/CAX.  
 
 

Sera~o dispensadas da assinatura ou registro de freque^ncia ao trabalho, os diretores do SENALBA/CAX, 

quando se afastarem para atender obrigac¸o~es inerentes ao exerci´cio do mandato sindical, sem prejui´zo 

do sala´rio ou do tempo de servic¸o, mediante comunicac¸a~o antecipada de 48 (quarenta e oito) horas e 

comprovac¸a~o do ato realizado no mesmo prazo apo´s o retorno ao trabalho. 

 
 



CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - COMISSA~O DE REPRESENTANTES  
 
 

Em func¸a~o das caracteri´sticas inerentes a categoria dos empregados em entidades culturais, recreativas, 

de assiste^ncia social, de orientac¸a~o e formac¸a~o profissional, com lastro no artigo 611-A, inciso VII, 

da CLT, prevalecendo o ora negociado em detrimento do legislado, os convenentes estabelecem como 

inaplica´vel a` categoria as disposic¸o~es elencadas nos artigos 510-A, 510-B, 510-C e 510-D da CLT, 

sendo, no a^mbito da categoria profissional e patronal ora representada, ilegal, ino´cua e atentato´ria a` 

estrutura sindical a constituic¸a~o de referida comissa~o. 

 
Contribuições Sindicais  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRIBUIC¸A~O AO SENALBA CAXIAS  
 
 

A Instituic¸a~o Empregadora descontara´ dos empregados, desde que haja autorização, a ti´tulo de 
contribuic¸a~o negocial, a importa^ncia correspondente a 6% (seis) por cento sobre o sala´rio da folha, ja´ 
reajustada pelo presente acordo coletivo limitando o valor máximo em duzentos reais (R$ 200,00), no me^s 
de firmamento do acordo coletivo /2022, e recolhido ate´ 10/08/2022, sera´ emitido boleto u´nico pelo Sindicato 
para a entidade . 

Para´grafo Primeiro: Os empregados que não estiverem trabalhando no mês destinado ao desconto,  serão 
descontados no primeiro mês seguinte ao do reinício do trabalho, procedendo-se o recolhimento até o décimo 
dia do mês subsequente. 

Para´grafo Segundo: Dos empregados admitidos a partir de 01/07/2022 ate´ 31/03/2022, devera´ ser 
descontado o mesmo i´ndice em seu sala´rio referente ao me^s da contratac¸a~o. 

Para´grafo Terceiro: A Instituic¸a~o Empregadora tambe´m descontara´ em folha de seus funciona´rios a 
mensalidade dos so´cios do sindicato, desde que seja apresentado na escola o termo por escrito autorizando 
o referido desconto, devidamente assinado pelo empregado. 

Para´grafo Quarto: O sindicato dos empregados consigna que conforme deliberado na assembleia da 
categoria profissional e assegurado o direito de oposic¸a~o pelo empregado, manifestando individualmente e 
presencial em tre^s vias e por escrito na sede do Senalba Caxias avenida Ju´lio de Castilho 2020, edifi´cio 
Jaguaribe sala 605, em ate´ 10 dias da publicac¸a~o pela entidade laboral do extrato do Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT). Os prazos de direito de oposição vão ocorrer do dia 18 de julho de 2022 a 27 de julho de 
2022. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Regras para a Negociação  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - PRINCÍPIOS GERAIS DE NEGOCIAC¸A~O  
 
 



As entidades da categoria econo^mica desenvolvera~o programas internos para assegurar os princi´pios 

da “Organizac¸a~o Internacional do Trabalho – OIT” quanto ao trabalho decente; o desenvolvimento 

sustenta´vel considerando os princi´pios pro´prios das atividades econo^micas, a qualificac¸a~o 

profissional dos trabalhadores e o crescimento econo^mico e social; o respeito aos princi´pios e direitos 

fundamentais assegurados pela Constituic¸a~o Federal, entre os quais a liberdade sindical, a livre 

negociac¸a~o coletiva e a na~o discriminac¸a~o; desenvolver pra´ticas de protec¸a~o social, o dia´logo 

social, a seguranc¸a no trabalho e a sau´de do trabalhador. 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - DIREITOS E DEVERES  
 
 

Ale´m das cla´usulas constantes do presente Acordo Coletivo de Trabalho, os demais direitos e deveres 

individuais e coletivos das partes Convenentes e representadas, sa~o aqueles regidos pela Constituic¸a~o 

Federal, a Consolidac¸a~o das Leis Trabalhistas (CLT) e legislac¸a~o complementar. 
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ANEXO I - ATA ASSEMBLEIA GERAL  
 
 

Anexo (PDF) 

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

 


