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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - 2007/2008    

Convenção Coletiva de Trabalho que entre si fazem, de um lado o Sindicato dos 
Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação 
e Formação Profissional do Estado do Rio de Janeiro - SENALBA/RJ, localizado à Rua 
XV de Novembro, 182 – Centro – Niterói/RJ – C.E.P. 24020-120, CNPJ.: 
30.132.856/0001-81, Cód. Sindical: 010.119.08204-4, telefone: (021) 2717-5603 e, de 
outro lado, a Federação Nacional de Cultura - Fenac, sindicato patronal de grau 
superior, por sua delegacia do Estado do Rio de Janeiro, na respectiva capital, localizada 
na Rua Araujo Porto alegre 70 – 9º andar – salas 901/905, CEP: 20.030-010, inscrito no 
CNPJ sob o nº 37.138.096/0003-20, Cód. Sindical 000.503.00000-0, com sede em 
Brasília - DF, Ed. Brasília Trade Center, SCN, QD 01, Sala 608, Cep.70711-902, em 
conformidade com os artigos 611 e 612 da CLT e Legislação em vigor, mediante 
cláusula e condições seguintes, exclusivamente para todas as APAEs- ASSOCIAÇÕES 
DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS e entidades análogas, representadas, 
neste ato, pela FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
Entidades de Assistência Social, abrangidas pela representação das entidades sindicais 
ora convenientes, em todo o Estado do Rio de Janeiro, cujos empregados são 
representados pelo SENALBA/RJ. 
 

Preâmbulo: Atividades fins: culturais, recreativas, de assistência social, de orientação e 
formação profissional do estado do Rio de Janeiro. 
 

Capítulo II – Constituição Federal 
 

Direitos Sociais 
 

Art. 7º - são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a 
melhoria de sua condição social. 
 

Art 8º - III – ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais 
da categoria, inclusive em questões jurídicas ou administrativas. 
 

De Lei 5.452/43 – Consolidação das Leis do Trabalho 
 

Art. 2º - considera-se empregador a empresa, individual ou coletivo, que assumindo os 
riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. 



 
 

 
 

Federação Nacional de Cultura 
Av. Araujo Porto Alegre, 70 ‐ sl 905 
Rio de Janeiro – RJ – Cep.: 20030‐010 

 

Federação Nacional  de  Cultura 

Telefone: 21 2240‐1735 
fenacrj@fenac.org.br

www.fenac.org.br 

Política Salarial – Lei nº 7.238 de 29 de outubro de 1984 (índice nacional de preços ao 
consumidor – INPC) 

 
Art. 3º. Parágrafo 2º - será facultado aos Sindicatos, independente da outorga de poderes 
dos integrantes da respectiva categoria profissional, apresentar reclamação na qualidade 
de substituto profissional de seus associados, com o objetivo de assegurar a percepção 
dos valores salariais corrigidos. 
 

Art. 10 – ficam mantidas as Datas Base das categorias profissionais, para efeito de 
Negociações Coletivas com finalidade de obtenção de aumentos de salários e de 
estabelecimento de cláusulas que regulem condições especiais de trabalho. 
 

Fundamentação Geral 
 

Retrata-se fidedignamente a livre vontade das partes, consagrada em assembléia geral, e 
se fundamenta nos seguintes dispositivos legais: 

 Constituição Federal – Art. 7º (inciso XXVI) 
 Código Civil – Art. 840 
 CLT – Art. 611 e seguintes 
 Convenção Nº 154 – Organização Internacional do Trabalho-OIT 
 Fomento a Negociação Coletiva – Aprovação do Congresso Nacional, decreto 

legislativo nº 22, promulgado através do decreto nº 1256 de 29 de setembro de 
1994. 

 Definições: Art 1º. A presente Convenção aplica-se a todos os ramos da 
atividade econômica.  

 Art. 2º e seguintes. Institui métodos de aplicação e estimulo a Negociação 
Coletiva de Trabalho. 

 

CLÁUSULA 1ª – DATA –BASE: 1º de maio 

CLÁUSULA 2ª - REAJUSTE SALARIAL: O reajuste salarial da categoria será de 3,5 
% (três vírgula cinco por cento), a ser aplicado sobre os salários de maio de 2006 a 
serem pagos a partir de 1º de maio de 2007.  
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CLÁUSULA 3ª - PISOS SALARIAIS: Fica assegurado para contratação inicial, 
salários nunca inferior nas condições abaixo discriminadas em Real (R$) e já 
reajustadas: 

a) FUNÇÃO BÁSICA: Fauxiliar de serviços gerais, cozinheira, faxineira, 
recreador, motorista - R$382,00 (trezentos e oitenta e dois reais) por 40 horas 
semanais; 

b) FUNÇÃO MÉDIA F oficineiro, instrutor, monitores, auxiliar de escritório, 
recepcionista, vigia, recepcionista de consultório médico e dentário - R$ 410,00 
(quatrocentos e dez reais) por 40 horas semanais;   

c) FUNÇÃO TÉCNICA: F auxiliares de enfermagem, auxiliares de dentista, 
estagiário de fisioterapia, estagiário de fonodiaulogia, estagiário de psicologia - 
R$536,13 (quinhentos e trinta e seis reais e treze centavos) por 36 horas 
semanais;  

d) F auxiliar de manutenção e reparo, auxiliar de serviços de esterilização, 
encarregado de manutenção e serviços externos - R$536,13 (quinhentos e trinta e 
seis reais e treze centavos) por 40 horas semanais; 

 

e) F educadores por 24 horas semanais - R$536,13 (quinhentos e trinta e seis reais e 
treze centavos); 

 
Parágrafo primeiro: Na função de diretor da escola será pago ao educador 
acrescido de 50% (cinqüenta por cento) por quarenta horas semanais, 
enquanto permanecer no cargo de direção; 

 

f) FUNÇÃO SUPERIOR: F médicos, psicólogos, pedagogos, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicopedagogos, assistente social, 
dentista - R$800,10 (oitocentos reais e dez centavos) por 20 horas semanais. 
 

f.1) F EMPREGADOS HORISTAS : F médicos, psicólogos, pedagogos, 
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicopedagogos, 
assistente social – R$10,10 (dez reais e dez centavos) por hora;  
Parágrafo Único: Nos valores mencionados neste artigo, letras “a”, “b”, “c”, 
“d”, “e”, “f” já está incluso o repouso semanal remunerado. 
 

g) AUTÔNOMOS F A Entidade poderá contratar profissionais liberais, nos termos 
da lei, quando não for exigida a exclusividade do trabalho na Instituição. 
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CLÁUSULA 4ª- JORNADA DE TRABALHO - Os salários estabelecidos para cada 
função são obrigatórios para uma jornada integral de trabalho, na forma da Constituição 
Federal. 

Parágrafo Único: Os salários a serem pagos aos empregados sob o regime de tempo 
parcial será proporcional a sua jornada, em relação aos empregados que cumprem, nas 
mesmas funções, tempo integral. 

CLÁUSULA 5ª - DIFERENCIAL DE CHEFIA: Os empregados que exercem funções 
de chefia farão jus a um percentual de 10% (dez por cento) que os diferencie dos 
subordinados. 

CLÁUSULA 6ª - HORAS EXTRAS: As entidades/empresas remunerarão as duas 
primeiras horas extras de segunda a sexta-feira com acréscimo de 50% (cinqüenta por 
cento), sendo às demais horas-extras, bem como as realizadas nos domingos ou 
feriados, remunerada com adicional de 100% (cem por cento). 

CLÁUSULA 7ª - ADICIONAL NOTURNO: A remuneração do trabalho noturno será 
acrescida do adicional de 30% (trinta por cento), para fins do art. 73 da CLT.  

CLÁUSULA 8ª - GARANTIA DA APOSENTADORIA: Fica assegurado a estabilidade 
provisória de 12 (doze) meses imediatamente anteriores a aquisição do direito a 
qualquer tipo de aposentadoria, para os empregados que mantiverem o contrato de 
trabalho com a mesma entidade/empresa pelo prazo de mínimo de 10 (dez) anos 
ininterruptos, ficando o empregado responsável pela comunicação a seu empregador, da 
aquisição do direito de aposentadoria. 

CLÁUSULA 9ª - REEMBOLSO: a APAE reembolsará os seus funcionários das 
despesas autorizadas, que comprovadamente fizerem para o desempenho de suas 
atribuições. 

CLÁUSULA 10ª- ATESTADO MÉDICO-ODONTOLÓGICO: Serão reconhecidos 
atestados médicos e/ou odontológicos dos convênios que o SENALBA firmar com 
Clínicas, para efeito de justificativa de ausência do empregado ao trabalho. 

CLÁUSULA 11ª - CARTA DE REFERÊNCIA: A empresa fornecerá no ato da 
homologação, ao empregado dispensado sem motivo justificado, uma carta de 
referência, desde que solicitada previamente. 

CLÁUSULA 12ª - GARANTIA DO EMPREGO AO ACIDENTADO: O empregado 
que sofrer acidente no trabalho tem garantia, pelo prazo 12 (doze) meses, ao seu 
contrato de trabalho, após a cessação do auxílio-doença acidentário. 
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CLÁUSULA 13ª – FORNECIMENTO GRATUITO DE UNIFORMES: As empresas 
fornecerão aos empregados gratuitamente, quando por elas exigidas na prestação dos 
serviços e quando a atividade assim o exigir. 

CLÁUSULA 14ª – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE: Caso 
seja constatada por Médico do Trabalho ou pela DRT, a insalubridade ou periculosidade 
no local de trabalho, o empregador pagará de imediato o percentual definido no laudo, 
sobre o salário nominal do empregado. 

CLÁUSULA 15ª – COMUNICADO AO SINDICATO: As empresas colocarão à 
disposição do sindicato quadro de avisos para a fixação de informações referentes à 
categoria, mediante a comunicação prévia ao empregador. 

CLÁUSULA 16ª – EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS: A empresa se obriga a 
remunerar o dia, não repercutindo nas férias, nos casos de ausência do empregado com 
carga horária de 44 horas semanais, motivado pela necessidade de obtenção de 
documentos legais, mediante comprovação, tais como: CPF, CTPS, Identidade, Título 
de Eleitor, Certificado de Reservista, e desde que solicitado. 

CLÁUSULA 17ª - AUXÍLIO CRECHE: As empresas/entidades reembolsarão, 
mensalmente, em R$ 30,00 (trinta reais) para cada filho em creche, até que completem 6 
anos de idade, mediante apresentação de comprovante de pagamento.  

CLÁUSULA 18ª – FÉRIAS INDIVIDUAIS OU COLETIVAS – CONCESSÃO – 
INÍCIO DO GOZO: Determina-se que a concessão das férias individuais ou coletivas 
deverá ser comunicada por escrito ao empregado com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, vedada a fixação do início delas em dia imediatamente anterior a folgas 
semanais, feriados, dias santos ou dias de inocorrência de trabalho. 

CLÁUSULA 19ª – SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO: Na substituição que não tenha caráter 
eventual, será garantido ao empregado substituto, igual salário base percebido pelo 
substituído; a substituição por período superior a 60 dias não poderá ser considerada de 
caráter eventual, exceto a licença gestante. 

CLÁUSULA 20ª – RECRUTAMENTO INTERNO: Assegurar prioridade de 
recrutamento interno no provimento de novas vagas. 

CLÁUSULA 21ª - CONTRA-CHEQUE: Os empregadores obrigam-se a fornecer aos 
seus empregados comprovante de pagamento (contracheque) em que conste, alem dos 
créditos e descontos mensais, sua carga de horas mensais, o valor do salário-hora e o 
valor a ser creditado na conta vinculada do FGTS. 

CLÁUSULA 22ª – AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: O empregado poderá deixar de 
comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário, no dia do falecimento do sogro ou da 
sogra. 
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CLÁUSULA 24ª - ATESTADO DE ACOMPANHAMENTO AO MÉDICO: O 
empregado terá a hora ou o dia de trabalho abonado, no caso de urgência ou emergência 
médica dos filhos menores de 14 (quatorze) anos, mediante apresentação de atestado de 
acompanhamento fornecido pelo médico. 

CLÁUSULA 25ª - CIPA: A entidade empregadora que tiver mais de 100 (cem) empregados, 
nos termos da legislação em vigor, promoverá a eleição de representante da CIPA. 

Parágrafo Único: No prazo de 60 (sessenta) dias contados da assinatura da presente 
Convenção, os empregadores que ainda não fizeram, obrigam-se a organizar a Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA – na forma da legislação trabalhista. 

 

CLÁUSULA 26ª. – BANCO DE HORAS: Na forma do artigo 59 da CLT, fica admitida a 
compensação de horas, mediante celebração de contrato escrito entre empregador e 
empregado. 

CLÁUSULA 27a. - CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR: Todas as entidades 
contribuirão, nos termos do art. 8º, IV da Constituição Federal e conforme aprovado em 
Assembléia, com 2% (dois por cento) sobre o total da folha de pagamento de maio de 2006, 
observado o mínimo de R$ 50,00 (cinqüenta reais), para as entidades que não possuírem 
empregados, e as que o resultado do cálculo sobre a folha de pagamento, fique abaixo desse 
valor. O recolhendo poderá ser efetuado diretamente na Tesouraria da FENAC - Federação 
Nacional de Cultura, via cheque nominal e cruzado, ou através de guia de cobrança pagável 
por compensação bancária até 30 dias após a assinatura da Convenção Coletiva. 

CLÁUSULA 28ª. – Conforme deliberação da Assembléia Geral Extraordinária, as empresas 
estão autorizadas a descontar dos salários dos empregados sindicalizados/filiados da 
categoria, beneficiados pela Norma Coletiva, a favor do SENALBA/RJ e do 
SENALBA/CAPITAL, no correspondente a 2% (dois por cento) do salário do empregado já 
reajustado que deverá ser recolhido na rede bancária, sem multa, até o dia (10/08/2007). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Previsão legal art. 613 CLT – 2, Decisão Supremo 
Tribunal Federal - STF R. Ext. 189.960-3 e ADI 3206/3353 STF. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Garantia a manifestação do empregado, o direito de 
oposição ao desconto da Contribuição, individual até 10 dias após assinatura do 
Instrumento Normativo, mediante declaração do próprio punho do empregado.  
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CLÁUSULA 29ª - RESCISÃO CONTRATUAL: Fica estabelecido que as rescisões de 
Contrato de Trabalho, acima de 12 (doze) meses, serão homologadas pelo 
SENALBA/RJ. 

Parágrafo Único: Nos municípios em que não houver sub-sede do sindicato, as rescisões 
contratuais serão homologadas junto ao órgão do Ministério do Trabalho ou junto às 
autoridades competentes. 

 

CLÁUSULA 30ª - LISTAGEM DOS EMPREGADOS: As entidades empregadoras, 
após a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho enviarão ao SENALBA relação 
de todos os seus empregados, com indicação de cargos e salários. 

CLÁUSULA 31ª ESCALA: Fica facultado ao empregador, quando a lei o permitir, 
instituir horário de trabalho em regime de plantões, com escala 12x36 (doze por trinta e 
seis) horas, neles compreendidos os períodos de refeição. Os empregados que 
trabalharem em tal regime, baterão os respectivos cartões de ponto tão somente na 
entrada e saída dos plantões. 

CLÁUSULA 32ª – MANUTENÇÃO DE CONQUISTAS E BENEFÍCIOS:– Fica 
garantida a manutenção de conquistas e benefícios constantes de Acordos em separado, 
que passam a incorporar os contratos individuais de trabalho. 

CLÁUSULA 33ª DOS ACORDOS EM SEPARADOS: - As Entidades que não 
puderem cumprir com a presente convenção de trabalho, deverão requerer Acordo 
Coletivo de Trabalho junto às entidades convenientes até 30/11/2007. Após esse prazo 
será cobrado da Entidade / Empresa R$100,00 (cem reais) a favor do SENALBA. 

CLÁUSULA 34º. FALECIMENTO: O empregado poderá deixar de comparecer ao 
serviço por 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da data do óbito, em caso de 
falecimento do (a) cônjuge, descendentes ou ascendentes, mediante comprovação.  

CLÁUSULA 35ª – MULTAS: Multa equivalente a 5% (cinco por cento) do piso 
salarial, vigente na época do evento e por empregado envolvido, em caso de 
descumprimento de quaisquer das cláusulas contidas nesta norma, revertendo o 
benefício em favor da parte prejudicada. 

Parágrafo Único: As partes se comprometem a observar os dispositivos ora pactuados, 
ficando certo que a parte infratora incorrerá nas penalidades previstas nesta Convenção 
e na legislação vigente. 
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CLÁUSULA 36ª - FORO COMPETENTE: - Eleito o foro, na cidade do Rio de Janeiro 
fica autorizada às partes intentarem judicialmente em qualquer esfera, caso ocorra 
descumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho. 

CLÁUSULA 37ª - VIGÊNCIA: Por 1 (um) ano partir de primeiro de maio de 2007. 
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