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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2010/2011 
 

CCT PA Curso: N° Solicitação: MR022709/2010 
 
Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência 
Social, de Orientação e Formação Profissional de Belém do Estado do Pará – 
SENALBA/PA, localizado à Rua Santo Antônio, 432, Sala 910 – Centro – Belém/PA – 
CEP.: 66010-090, CNPJ: 05.359.823/0001-21, Tel.: (91) 230-4373, neste ato 
representado(a) por seu Presidente, Sr (a). CELINO ALVES RODRIGUES; e a 
Federação Nacional de Cultura - FENAC, sindicato patronal de grau superior, 
representante dos 2º, 3º e 4º Grupos do Plano CNEC, por sua sede em Brasília - DF, 
SCN QD 01 Ed.Trade Center sala 608, Cep.70711-902, CNPJ: 37.138.096/0001-69, 
telefax: (61) 3328-3440, em conformidade com os artigos 611 e 612 da CLT e 
Legislação em vigor,  mediante cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 
1º de maio de 2010 a 30 de abril de 2011 e a data-base da categoria em 1º de maio. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – ABRANGÊNCIA 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Profissional dos 
Trabalhadores Empregados em entidades Culturais, Recreativas de Assistência social, 
de Orientação e formação Profissional, com abrangência territorial em AP e PA. 
 
Salários, Reajustes e Pagamento 
 
Piso Salarial 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE SALARIAL  
O reajuste salarial da categoria será de 5% (cinco por cento), a ser aplicado sobre os 
salários de maio de 2009 a serem pagos a partir de maio de 2010.  
 
Parágrafo único: Os adiantamentos do reajuste salarial concedidos no período de 01 de 
maio de 2009 a 30 de abril de 2010, poderão ser deduzidos a critério do empregador, 
exceto nos casos decorrentes de término de aprendizagem, promoção por merecimento 
e/ou antiguidade, transferência de cargo ou função, mudança de localidade, e 
equiparação salarial determinada por sentença transitada em julgado. 
 
CLÁUSULA QUARTA - PISO SALARIAL 
Fica assegurado para contratação inicial, salário nunca inferior à R$ 535,00 (quinhentos 
e trinta e cinco reais). 
 
Parágrafo único: O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial 
será proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprem, nas mesmas 
funções, tempo integral. 
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Pagamento de Salário – Formas e Prazos 
 
CLÁUSULA QUINTA - DATA DO PAGAMENTO  
As Entidades/Empresas deverão respeitar o pagamento das obrigações de fazer 
conforme o estabelecido no parágrafo único do art. 459 da CLT (atraso de salários), art. 
145 da CLT (férias) e Lei 4.090/62 (13º Salário). 
 
Parágrafo primeiro - Quando o dia do pagamento coincidir com sábado, domingo ou 
feriado, será feito no primeiro dia útil anterior. 
 
Parágrafo segundo - O pagamento de salários será feito em dinheiro, mediante crédito 
em conta bancária especialmente aberta para esse fim, obrigando-se as entidades 
empregadoras ao fornecimento de envelopes de pagamento, contracheque, recibos, 
envelopes ou assemelhados que contenham o timbre ou carimbo com a identificação do 
empregador, que as identifique e indiquem qualquer modalidade de identificação com a 
discriminação de todas as verbas que acresçam ou onerem a remuneração, bem como, o 
valor do depósito do FGTS. 
 
Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para cálculo 
 
CLÁUSULA SEXTA - DATA BASE  
A data base da categoria representada pelas entidades sindicais convenente será o mês 
de MAIO. 
 
Parágrafo único: O Empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 (trinta) 
dias que antecede a data de sua correção salarial, terá direito à indenização adicional 
equivalente a um salário nominal. 
 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros 
 
Gratificação de Função 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DIFERENCIAL DE CHEFIA  
Os empregados que exercem funções de chefia farão jus a um percentual que os 
diferencie dos subordinados. 
 
Adicional de Hora-Extra 
 
CLÁUSULA OITAVA - HORAS EXTRAORDINÁRIAS  
As entidades/empresas remunerarão as duas primeiras horas extras de segunda a sexta-
feira com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento), as demais em 100% (cem por 
cento), inclusive sábados, domingos e feriados.  
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Adicional Noturno 
 
CLÁUSULA NONA - ADICIONAL NOTURNO  
A remuneração do trabalho noturno será acrescida do adicional de 30% (trinta por 
cento), para fins do art.73 da CLT. 
 
Outros Adicionais 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - QUEBRA DE CAIXA  
Fica estabelecida a gratificação equivalente a 10% (dez por cento) do salário mínimo 
vigente, para os empregados que lidem com dinheiro, ou seja, na função de caixa ou 
tesouraria ou similares. 
 
Parágrafo único: Esta cláusula somente será aplicada nas empresas que executarem o 
desconto do quebra de caixa. 
 
Auxílio Creche 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - AUXÍLIO CRECHE  
Os empregados serão, mensalmente, reembolsados em até 10% (dez por cento) do 
salário mínimo federal por cada filho em creche, até que completem 6 (seis) anos de 
idade, mediante apresentação de comprovante de matricula e pagamento. 
 
Relações de Trabalho – Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades 
 
Estabilidade Mãe 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ESTABILIDADE À GESTANTE  
As entidades/empresas concederão às empregadas gestante estabilidade provisória no 
emprego por mais 30 (trinta) dias, após o retorno da licença de 120 (cento e vinte) dias. 
 
Estabilidade Acidentados/Portadores Doença Profissional 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - GARANTIA DO EMPREGO AO 
ACIDENTADO  
O empregado que sofrer acidente no trabalho tem garantido, pelo prazo mínimo de 12 
(doze) meses, o seu contrato de trabalho, após a cessação do auxílio-acidentário. 
 
Parágrafo único: A presente cláusula se aplica também, aos empregados demitidos 
que, comprovarem ter adquirido doença profissional na Entidade/Empresa. 
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Estabilidade Aposentadoria 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - GARANTIA DA APOSENTADORIA  
Fica assegurada 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 mínimo 
de 15 anos ininterruptos, ficando o empregado responsável pela informação ao seu 
empregador, da já aquisição do direito à garantia da estabilidade. 
 
Parágrafo único: Dentro do prazo de vigência da presente Convenção, o empregado 
que adquiriu o direito de requerer qualquer espécie de aposentadoria, seja integral ou 
proporcional, e que deixou de exercê-lo no momento de sua aquisição, não fará jus à 
estabilidade provisória concedida nos termos do caput desta cláusula. 
 
Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas 
 
Compensação de Jornada 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ESCALA  
Fica facultado ao empregador, quando a lei o permitir, instituir horário de trabalho em 
regime de plantões, com escala de 12 X 36 (doze por trinta e seis) horas, neles 
compreendidos os períodos de refeições. Os empregados que trabalharem em tal regime, 
baterão os respectivos cartões de ponto, ou qualquer forma de controle de ponto, tão 
somente na entrada e saída dos plantões. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - BANCO DE HORAS 
Fica estabelecido que as Entidades/ Empresas poderão aplicar o Sistema de Banco de 
Horas conforme a legislação vigente. 
 
Jornadas Especiais (mulheres, menores, estudantes) 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PROVAS ESCOLARES  
Os empregados estudantes ficarão dispensados, uma hora antes ou depois do seu horário 
de trabalho, a critério do empregador, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, desde 
que apresentem comunicação por escrito à suscitada, até 72 (setenta e duas) horas antes 
de cada prova. Esse direito só é válido para empregados que estiverem cursando ensino 
fundamental, médio ou superior. 
 
Férias e Licenças 
 
Duração e Concessão de Férias 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - INÍCIO DO GOZO DE FÉRIAS  
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O início das férias individuais ou coletivas não poderão coincidir com sábados, 
domingos, feriados ou já compensados, devendo ser fixado a partir do primeiro dia útil 
da semana. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS 
O empregado poderá requerer com antecedência mínima de 30 dias a suas férias, a 
primeira parcela de 50% (cinqüenta por cento) do 13º salário, que será antecipada pelo 
empregador por ocasião das férias. 
Outras disposições sobre férias e licenças 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - LICENÇA GALA  
Fica estabelecido que a licença para casamento de empregados, integrantes da categoria, 
é de 4 (quatro) dias consecutivos, mediante comprovação, contados a partir da data do 
casamento, excetuados sábados, domingos e feriados. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - LICENÇA PATERNIDADE 
As entidades/empresas concederão aos seus empregados por ocasião do nascimento dos 
filhos, licença paternidade de 4 (quatro) dias consecutivos, mediante comprovação, 
contados a partir da data do nascimento. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - LICENÇA FALECIMENTO 
O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço por 4 (quatro) dias consecutivos, 
a contar da data do óbito, em caso de falecimento do (a) cônjuge, descendentes ou 
ascendentes, mediante comprovação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - LICENÇA PARA 
ACOMPANHAMENTO DE DEPENDENTES ENFERMOS AO MÉDICO 
As Entidades/Empresas concederão a todos os empregados abono de até 3 (três) faltas 
por ano para acompanhamento do (a) cônjuge, ascendentes ou descendentes 
devidamente comprovados para acompanhamento ao médico. 
 
Saúde e Segurança do Trabalhador 
 
Uniforme 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - FORNECIMENTO DE UNIFORME  
As Entidades/Empresas fornecerão aos empregados, se de uso obrigatório, no mínimo 3 
(três) uniformes gratuitos por ano, a serem entregues depois de ultrapassado o período 
de experiência, e substituídos a cada período aquisitivo, este considerado em relação à 
data da admissão. 
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Aceitação de Atestados Médicos 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - ATESTADOS MÉDICOS  
Serão válidos para abono de faltas ou atrasos, exceto para afastamento ou licença de 
trabalho, os atestados médicos ou odontológicos fornecidos por serviços de saúde 
pública, conveniados a própria empresa, ou serviços conveniados pelo Sindicato dos 
Empregados. 
 
Parágrafo único: O Sindicato dos Empregados fornecerá relação a FENAC, das 
Empresas Médicas conveniadas, para que a mesma divulgue para as 
Entidades/Empresas. 
 
 
Relações Sindicais 
 
Contribuições Sindicais 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - MENSALIDADE SINDICAL DOS 
EMPREGADOS  
O desconto das mensalidades sociais dos associados do SENALBA será feito 
diretamente em folha de pagamento, conforme determina o artigo 545 da CLT, desde 
que devidamente autorizadas as empregadoras pelos trabalhadores, por escrito, e 
notificadas pela entidade sindical demandante, com indicação do valor da mensalidade. 
 
Parágrafo primeiro - Quando autorizado o desconto da mensalidade em folha de 
pagamento, fica o SENALBA desobrigado de fornecer o recibo de mensalidade, 
hipótese em que deverá como tal o envelope de pagamento, contracheque ou 
assemelhado. Dos descontos das mensalidades em folha de pagamento somente poderá 
cessar após devidamente comprovada a exclusão do quadro social, mediante notificação 
da entidade sindical, ou após. Comprovada pela empregadora, o desligamento do 
empregado por demissão, transferência ou aposentadoria, ficando terminantemente 
proibidos os pedidos de exclusão do quadro social apresentado através do setor de 
pessoal das empregadoras. 
 
Parágrafo segundo - Todo e qualquer desconto, em favor da entidade sindical 
demandante, terá o seu montante recolhido à tesouraria da entidade, em sua sede social, 
ou à conta bancária de nº 504.113-3, da Agência 22 da Caixa Econômica Federal. O 
recolhimento far-se-á em qualquer hipótese no 5º dia útil após o desconto, sob pena de 
em caso de inadimplência, incorrerem em multa de 10% (dez por cento) do montante 
arrecadado no primeiro mês sem prejuízo das demais cominações legais e 
convencionais, e 20% (vinte por cento) a partir do segundo mês de atraso, sem prejuízo 
das demais cominações legais e convencionais. Ficando as entidades empregadoras 
obrigadas a fornecerem a relação nominal e de valores descontados dos Seus 
empregados, bem como quando se tratar de recolhimento bancário, cópia da Guia de 
Depósito autenticada pelo Banco, no mesmo prazo. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - CONTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADOS 
Conforme deliberação de Assembléia Geral Extraordinária, as empresas estão 
autorizadas a descontar da remuneração bruta dos empregados da categoria, a favor do 
Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas e de Assistência 
Sócial de Orientação e Formação Profissional do Estado do Pará e Amapá - 
SENALBA/PA-AP, a titulo de Contribuição Assistencial, a importância de 2% (dois 
por cento) dividido em uma parcelas, cuja verba será destinada ao custeio do 
Funcionamento do Sindicato, de acordo com suas necessidades de categoria. 
 
Parágrafo primeiro - As guias próprias para o recolhimento dos valores descontados 
serão fornecidas pelo Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais Recreativas e 
de Assistência Social de Orientação e Formação Profissional do Estado do Pará e 
Amapá, ao qual será devolvida uma via, com autenticação mecânica do agente 
arrecadador ou através de deposito na conta bancária de nº 504.113-3, da Agência 22 da 
Caixa Econômica Federal. 
 
Parágrafo segundo - Quando se tratar de rescisão de contrato de trabalho, os descontos 
previstos nesta Cláusula e seus parágrafos, desde que não tenham sido efetuados, 
deverão ser recolhidos juntamente com os demais empregados no mês.  
 
Parágrafo terceiro - Será garantido ao empregado, o direito de oposição ao desconto 
desta contribuição, devendo o mesmo manifestar-se individualmente e por escrito, até 
10 (dez) dias após a efetivação do referido desconto. 
 
A manifestação de oposição de que trata o parágrafo anterior poderá ser feita nas 
seguintes localidades: 
 
a) Na sede da Entidade Sindical, quando o empregado trabalhar no respectivo 
município; 
 
b) Perante a empresa, quando no município da prestação de serviços não houver sub-
sede ou Delegado Sindical devendo a empresa, repassá-la a Entidade Sindical respectiva 
no prazo de 07 (sete) dias, via FAC-SÍMILE ou Carta com AR. 
 
Parágrafo quarto - O recolhimento efetuado fora dos prazos previstos nesta Cláusula, 
retidos na empresa, obrigará o empregador ao pagamento de multa de 10% (dez por 
cento), além de 1% (um por cento) de juros ao mês. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR 
Todas as entidades/empresas contribuirão, nos termos do art. 8º, IV da Constituição Federal, 
integrantes da categoria econômica, filiados/associados do sindicato, conforme aprovado em 
Assembléia, com 2% (dois por cento) sobre o total da folha de pagamento de maio de 2010. 
Que poderá ser cobrada independente de Convenção Coletiva de Trabalho. 
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Parágrafo único: A contribuição não poderá ser nunca inferior a R$ 80,00 (oitenta 
reais). O recolhimento poderá ser feito 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. 
 
Disposições Gerais 
 
Regras para a Negociação 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - ACORDOS EM SEPARADO  
As Entidades/Empresas que não puderem cumprir com a presente convenção de 
trabalho, deverão requerer Acordo Coletivo de Trabalho junto a as entidades signatárias, 
até 90 (noventa) dias a contar da data da presente Convenção. 
 
Mecanismos de Solução de Conflitos 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - FORO COMPETENTE  
Eleito o foro de Belém do Estado do Pará, fica autorizada às partes intentarem 
judicialmente em qualquer esfera, caso ocorra descumprimento da Convenção Coletiva 
de Trabalho. 
 
Descumprimento do Instrumento Coletivo 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - CUMPRIMENTO DA NORMA 
COLETIVA DE TRABALHO  
Fica estabelecido entre as partes que as disposições da presente norma coletiva poderão 
ser executadas, em sua totalidade, através de ação de cumprimento. 
 
Parágrafo único: Fica reconhecida a representatividade das entidades sindicais para 
fins de representação dos interesses gerais e individuais das categorias profissional e 
patronal. 
 
Outras Disposições 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - MULTAS  
Multa equivalente a 10% (dez por cento) do salário do empregado, 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. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DIVULGAÇÃO DA NORMA 
COLETIVA DE TRABALHO 
As Entidades/Empresas são obrigadas a fixarem nos locais de trabalho, em lugar de 
destaque, cópia da presente Norma Coletiva, para amplo conhecimento dos 
trabalhadores, conforme determinação contida no parágrafo 2º artigo 614 da CLT. 
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Outras Disposições 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - CATEGORIA REPRESENTADA  
O presente Instrumento Normativo se aplica às relações de trabalho existentes ou que 
venham existir entre os empregados e os Estabelecimentos Culturais com personalidade 
jurídica, com ou sem fim de lucros, em todo o estado do Pará e Amapá, tais como: 
Associações, Conselhos Comunitários, Organizações Não Governamentais (ONG’S), 
Entidades de Integração Empresa Escola, Entidades de Assistência Social (exceto com 
fins hospitalares), Entidades Religiosas, Fundações, Sociedades, Clubes Sociais e 
Recreativos, e outros assemelhados que tenham como atividade preponderante a cultura, 
quer em forma de cursos de formação, atividades culturais e esportivas, 
cinematográficas, boliche, teatros, parques de brinquedos de lazer, atividades de lazer 
que sejam de alguma forma recreativa e cultural, ou seja Empresas/Entidades 
compreendidas no 2º,3º e 4º grupos do plano da CNEC, previsto no Art. 577 da CLT.  
  
Belém/PA, maio de 2010. 
  
 
 

CELINO ALVES RODRIGUES 
Presidente 

SINDICATO DOS EMP. EM ENT. CULTURAIS, RECREAT., DE ASSIST. SOCIAL, 
DE ORIENT. E FORM. PROF. DE BELEM - SENALBA 

 
JOSE ALMERO MOTA 

Presidente 
FEDERACAO NACIONAL DE CULTURA FENAC 

 


