
  

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2014/2015  
 

 
Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte .gov.br/sistemas/mediador/.  

 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PE000544/2014 
DATA DE REGISTRO NO MTE:  02/06/2014 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:  MR024772/2014 
NÚMERO DO PROCESSO: 46213.010911/2014-54 
DATA DO PROTOCOLO:  23/05/2014 

FEDERACAO NACIONAL DE CULTURA FENAC, CNPJ n. 37.138.096/0001-69, neste ato representado(a) 
por seu Procurador, Sr(a). MADELON BRUM RODRIGUES; 
  
E  
 
FEDERACAO INT TRAB EMP CULT ART DOS EST PE AL PB E RN, CNPJ n. 24.162.802/0001-66, neste 
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE RAIMUNDO DE ARAUJO; 
  
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho 
previstas nas cláusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE  
 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de maio de 2014 
a 30 de abril de 2015 e a data-base da categoria em 01º de maio.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Profissional, do Plano da 
CNTEEC, com abrangência territorial em PE.  

 
SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO  

PISO SALARIAL  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL  
 
São fixados os seguintes salários de admissão a partir de 1° de maio de 2014, para 8 (oito) 
horas diárias e 44 (quarenta e quatro horas) semanais, já incluso o repouso semanal 
remunerado: 
  
a) Serventes e ou serviços gerais...................................R$ 770,00  

  

b) Assistentes Administrativos e demais integrantes da 
administração ........................................................... R$ 790,00  

  
c) E para Técnico de Ensino, Monitor e Instrutor  de R$ 8,14 (oito reais e catorze centavos), 
por hora aula. 
  
Parágrafo Primeiro: O valor correspondente ao salár io hora aula trabalhada fixado no 
item “c”, deverá ser acrescido de 1/6 (um sexto) do  repouso semanal remunerado.          
  
Parágrafo Segundo: O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será 
proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprirem nas mesmas funções, 
tempo integral. 
 

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS  
 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL E DATA -BASE  
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O reajuste salarial da categoria será o percentual de 7% (sete por cento), com vigência a partir 
de 1º de maio de 2014, a ser aplicado sobre o salário de maio de 2013. 
  
  
Parágrafo Primeiro - Fica mantida a data-base da categoria no mês de maio. 
  
  
Parágrafo Segundo  – Qualquer entidade e empregados da área da FENAC e do SENALBA 
que em anos anteriores tenham assinado Acordo Salarial em separado, poderão subscrever 
termo de adesão à presente Convenção, que se anexará ao final deste documento. 
 

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS  
 
CLÁUSULA QUINTA - DATA DO PAGAMENTO  
 
O empregador se obriga a efetuar o pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subseqüente. As 
empresas que não efetuarem os pagamentos dos salários e vales em moeda corrente, deverão 
proporcionar aos empregados, tempo hábil para o recebimento no banco dentro da jornada de trabalho, 
desde que coincidente com o horário bancário, excluindo-se os horários de refeição. 
 

 
GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS  

ADICIONAL DE HORA-EXTRA  
 
CLÁUSULA SEXTA - HORAS EXTRAS  
 
As horas extras em dias úteis serão remuneradas em 50 % (cinqüenta por cento), e em 100% (cem por 
cento), nos domingos e feriados. 
 

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - ANUÊNIO  
 
Será concedido o percentual de 1% (um por cento) a título de anuênio, sobre o salário dos empregados 
que completarem um ano de serviço, até o máximo de 10% (dez por cento).  
 

 
CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDA DES  

NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO  
 
CLÁUSULA OITAVA - ADMISSÕES APÓS MAIO / 2013  
 
O reajuste salarial dos empregados admitidos após 01/05/2013, até 30/04/2014, será calculado 
proporcionalmente ao mês de admissão. 
 

DESLIGAMENTO/DEMISSÃO  
 
CLÁUSULA NONA - HOMOLOGAÇÕES  
 
As homologações das rescisões contratuais dos empregados com mais de um ano de serviço, só serão 
válidas quando feitas com assistência do SENALBA em suas respectivas Delegacias Sindicais ou perante 
a autoridade do Ministério do Trabalho. 
 

AVISO PRÉVIO  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - AVISO PRÉVIO  
 
Aos empregados com 45 (quarenta e cinco) anos de idade ou mais, fica garantida além do aviso prévio 
de 30 (trinta) dias, uma indenização correspondente a mais 10 (dez) dias de salário, acrescida de mais 
1 (um) dia de salário por ano de serviço prestado à mesma empresa. 
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Parágrafo único - Esta cláusula não se aplica ao empregado que se aposentar e continuar trabalhando 
no mesmo estabelecimento empregador.  
 

MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA/TERCEIRIZAÇÃO  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONTRATO TEMPORÁRIO DE T RABALHO  
 
Fica prevista nesta Convenção a faculdade da utilização do contrato temporário de trabalho, nos termos 
da legislação em vigor. 
 

OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MOD ALIDADES DE 
CONTRATAÇÃO  

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

 
RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMA S DE 

PESSOAL E ESTABILIDADES  
PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS  

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RECRUTAMENTO INTERNO  
 
Assegurar prioridade de recrutamento interno no provimento de novas vagas. 
 

ESTABILIDADE SERVIÇO MILITAR  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - EMPREGADO COM IDADE DE PRE STAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR  
 
Estabilidade provisória ao empregado em idade de prestação do serviço militar, desde a data do 
alistamento, até 30 (trinta) dias após o desligamento. 
 

 
JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 

DURAÇÃO E HORÁRIO  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DURAÇÃO DA HORA TRABALHADA   
 
Para todos os efeitos, a duração da hora aula trabalhada em cursos livres será de 60 (sessenta) 
minutos. 
  
Parágrafo Único: - A fração da hora aula trabalhada a mais, será paga proporcionalmente. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - BANCO DE HORAS  
 
  

Fica instituído o regime de compensação de horas trabalhadas, denominado Banco de Horas, 
na forma do que dispõe o art. 59 § 2 e 3 da CLT, com redação dada pelo art. 6º da Lei 
9.601/98. 

  

Parágrafo Primeiro - As horas laboradas acima do quantitativo estabelecido no contrato, 
serão administradas através do sistema de crédito e débito, formando um Banco de Horas; 

  

Parágrafo Segundo – Poderá ser dispensado o acréscimo salarial a título de horas extras, no 
caso de excesso de horas em um dia a ser compensado pela correspondente diminuição em 
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outro dia, de maneira que não exceda no período máximo de um ano, a soma de jornadas de 
trabalho semanais previstas, nem seja ultrapassado o limite de 10h diárias; 

  

Parágrafo Terceiro – Aplicar-se-ão as normas do art. 59 e § da CLT, inclusive no que diz 
respeito ao pagamento das extras não compensadas conforme determinado pelo § 3º do art. 
59 CLT; 

  

Parágrafo Quarto - Havendo rescisão de contrato de trabalho, o empregador, caso não tenha 
compensados todas as horas, pagar-lhe-á com os devidos acréscimos legais. 

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ESCALA  
 

Fica facultado ao empregador, 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. 

 
Parágrafo Único: Quando o dia de trabalho da escala coincidir com dias de feriados, será 
assegurada remuneração em dobro (Súmula nº 444 do TST).  

 
 

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR  
UNIFORME  

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - UNIFORMES  
 
Sempre que exigidos por força de lei ou deliberação do empregador, os uniformes e EPI’s serão 
fornecidos gratuitamente e substituídos por desgastes pelo uso normal. Ocorrendo negligência do 
empregado na guarda ou uso dos uniformes ou EPI’s, a reposição dos mesmos poderá ser cobrada. 
 

CIPA – COMPOSIÇÃO, ELEIÇÃO, ATRIBUIÇÕES, GARANTIAS AOS CIPEIROS  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CIPA  
 
A Entidade com mais de 50 (cinqüenta) empregados, instituirá no prazo de 30 (trinta) dias a contar da 
assinatura desta Convenção, CIPA no local que ainda não foi constituída, observando os preceitos 
legais, comunicando ao Sindicato obreiro para que realize as eleições para os membros representantes 
dos empregados. 
 

 
RELAÇÕES SINDICAIS  

ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO ACESSO DOS DIRIGENTES SINDIC AIS  
 
As partes concordam que os dirigentes sindicais tenham acesso às dependências internas da empresa, 
desde que tenham agendado, com antecedência, diretamente com a Diretoria, a qual expressará, por 
escrito, sua concordância. 
 

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRIBUIÇÃO DOS EMPRE GADOS  
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Por deliberação da Assembleia Geral do SENALBA/PE com os funcionários e desde que 
os mesmos não tenham declarado a sua oposição no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do 
desconto (precedente 119), os empregadores se comprometem a descontar, 
compulsoriamente, a importância equivalente a 2% (dois por cento) da remuneração mensal de 
cada empregado não associado ao Sindicato, em uma oportunidade até o dia 30 de junho de 
2014. 
  
PARÁGRAFO UNICO - Será garantido ao empregado não associado o direito de oposição ao 
desconto da contribuição, devendo ele manifestar-se individualmente e por escrito, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias antes do desconto. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGA DOR  
 
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 2014, 
não podendo ser nunca inferior a R$ 170,00 (cento e setenta reais). A contribuição será 
cobrada independentemente da Convenção Coletiva de Trabalho e o seu recolhimento será 
feito através de guia de cobrança com o vencimento previamente estabelecido, pagável por 
compensação bancária. 
  
Parágrafo Único:  A contribuição mínima de R$ 170,00 (cento e setenta reais) estabelecida no 
“caput” desta cláusula aplica-se também as Entidades / Empresas que não possuem 
empregados. 
 

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - QUADRO DE AVISOS  
 
Fica assegurado ao SENALBA o direito de usar um quadro de avisos, a ser designado para este fim pelos 
empregadores, para a divulgação de assuntos de interesse da categoria, sendo vedada toda e qualquer 
propaganda político-partidária, ou contra a administração da Entidade / Empresa. 
 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS  

REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DOS ACORDOS EM SEPARADO  
 
As Entidades / Empresas que não puderem cumprir com a presente convenção de trabalho, deverão 
requerer acordo em separado junto a FENAC e o SENALBA, até 60 (sessenta) dias após a assinatura 
da presente Convenção de Trabalho, ficando a sua eficácia condicionada à participação efetiva dos 
signatários. 
 

MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - JUÍZO COMPETENTE  
 
Será competente a Justiça do Trabalho para dirimir quaisquer divergências surgidas na aplicação da 
presente Convenção Coletiva de Trabalho. 
 

APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - APLICAÇÃO  
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrange as entidades/empresas da área de 
representatividade sindical das entidades signatárias em todo o Estado de Pernambuco, quais sejam: 
empresas/entidades culturais, recreativas, de assistência social, de orientação e formação profissional, 
berçários, creches e outros associados/filiados ao suscitado, teatrais, circenses, bibliotecas, museus, 
laboratórios e institutos de pesquisas tecnológicas, organizações não governamentais, eventos culturais 
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e artísticos, partidos e instituições públicas sem fins lucrativos, orquestras, artes plásticas, entidades de 
integração empresa/escola, associações, entidades filantrópicas e de assistência social (exceto com fins 
hospitalares) e outras atuantes na área culturais, recreativas, de assistência social, de orientação e 
formação profissional. 
 

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - 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. 
 
 

 
 

MADELON BRUM RODRIGUES  
PROCURADOR  

FEDERACAO NACIONAL DE CULTURA FENAC  
 
 
 

JOSE RAIMUNDO DE ARAUJO  
PRESIDENTE  

FEDERACAO INT TRAB EMP CULT ART DOS EST PE AL PB E RN 
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