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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 

2011/2012 
 

                                                          SECRAS-AM e FENAC 
 
              Convenção Coletiva de Trabalho que entre si fazem, de um lado como suscitante, o Sindicato dos 
Empregados nas Entidades Culturais, Recreativas de Formação Profissional, Assistenciais e Sociais do 
Amazonas – SECRAS-AM, localizado na Rua Costa Azevedo, nº 11, Sala 103 – 1º andar – Centro – Manaus/AM, 
Cep: 69010.230, CNPJ.: 34.593.491/0001-43 - telefone: (92) 3234-1437, e de outro como suscitada, a FEDERACÃO 
NACIONAL DE CULTURA - FENAC, sindicato patronal de grau superior, representante dos 2º, 3º e 4º Grupos do 
Plano CNEC (Art. 577 CLT) para as categorias não organizadas em sindicatos próprios no estado do Amazonas, com 
sede na rua Araújo Porto Alegre, 70, sala 901 à 905, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-015, inscrita no CNPJ 
n.º 37.138.096/0001-69, telefone (21) 2240-1735 e por sua Delegacia no Distrito Federal na SCN QD 01 BL “C” Ed. 
Brasília Trade Center, sala 608, Brasília/ DF, CEP: 70711-902, telefone: (61) 3328-3440, neste ato representado por 
seu Presidente, Dr. JOSE ALMERO MOTA, celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, em 
conformidade com os artigos 611 e 612 da CLT e Legislação em vigor, mediante cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA 1ª - ABRANGÊNCIA, 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 Amazonas, 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. 
 
CLÁUSULA 2ª  -  REAJUSTE SALARIAL:  O reajuste salarial da categoria será de 6,2 % (seis vírgula dois por 
cento), a ser aplicado proporcionalmente sobre os salários de maio de 2010 a serem pagos a partir de maio de 2011.  
 

Parágrafo Único: Os adiantamentos concedidos poderão ser deduzidos a critério do empregador. 
 
CLÁUSULA 3ª - PISOS SALARIAIS: Fica assegurado para contratação inicial, salário nunca inferior a R$ 565,00 
(quinhentos e sessenta e cinco reais) para empregados mensalistas ou R$ 2,57 (dois reais e cinqüenta e sete 
centavos) por hora trabalhada, para empregados cujos salários são calculados de acordo com o número de horas 
trabalhadas durante o mês (horistas). 
 

Parágrafo Único: Nos valores acima mencionados, já está incluso 1/6 (um sexto) do repouso semanal remunerado. 
 
CLÁUSULA  4ª - JORNADA DE TRABALHO:  Os salários nominais estabelecidos para cada função são obrigatórios 
para a jornada integral de trabalho, ou seja, 8 (oito) horas diárias ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais, na forma 
da Constituição Federal.  Nas jornadas de trabalho inferiores, os salários nominais devem ser pagos na proporção das 
horas trabalhadas, considerando o limite constitucional de 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 
 

Parágrafo Único: Para todos os efeitos a hora-aula será de 60 (sessenta) minutos. 
 
CLÁUSULA 5ª – HORA AULA: O salário hora-aula para Instrutores, Monitores, Mestres de Ensino, Recreadores e 
Facilitadores, será de R$ 6,80 (seis reais e oitenta centavos), acrescidos de 1/6 (um sexto) referente ao repouso 
semanal remunerado. 
 



Sindicato dos Empregados
nas Entidades Culturais, Recreativas 
de Formação Profissional, Assistência 

Sociais do Amazonas – SECRAS - AM 

 
 

Federação Nacional de 
Cultura 

 

Rua Costa Azevedo, 11 sala 103 1° andar – Centro – Manaus – AM 
CEP: 69010-230 – Fone (92) 3234-1437 

CNPJ 34.593.491/0001-43 

SEDE PRÓPRIA – SCN QD 01 BL C – Ed. Brasília Trade 
Center sala 608 – Brasília – DF 

CEP: 70711-902 – Fone: (61) 328-3440 
Site: www.fenac.org.br - e-mail: fenacdf@zaz.com.br 

 

CLÁUSULA 6ª - QUINQUENIO: Todos os trabalhadores receberão a partir de 1% (um por cento) de acréscimo ao 
salário base, a título de quinquenio, a cada 5 (cinco) anos, por serviço prestado na Entidade/Empresa.  
 
CLÁUSULA  7ª - DIFERENCIAL DE CHEFIA: Os empregados que exercem função de chefia, farão jus a um 
percentual que os diferencie dos subordinados. O referido percentual não deverá necessariamente, estar destacado na 
remuneração do empregado. 
 
CLÁUSULA  8ª   -   HORAS EXTRAS:  As Entidades/Empresas remunerarão as duas primeiras horas extras de 
segunda a sábado com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) e as demais em 100% (cem por cento), inclusive 
domingos e feriados. 
 
CLÁUSULA 9ª - DIGITADORES: Serão realizados exames periódicos nos empregados digitadores, conforme 
legislação vigente.  
 
CLÁUSULA 10 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL: As Entidades/Empresas poderão ministrar cursos de capacitação 
e aperfeiçoamento profissional, pelo menos uma vez por ano, sem prejuízo dos salários do empregado. 
 
CLÁUSULA 11 – CIPA: As Entidades/Empresas conforme legislação em vigor, convocarão eleições para a CIPA com 
60 (sessenta) dias de antecedência de sua realização, dando publicidade ao ato e estabelecendo prazo de até 5 (cinco) 
dias antes do pleito para o registro de candidatos. Ao candidato inscrito, será fornecido comprovante de sua inscrição 
até 5 (cinco) dias após a eleição. As Entidades/Empresas enviarão cópia de todo o processo para o SECRAS. 
 
CLÁUSULA 12 – AVISO PRÉVIO PARA EMPREGADOS COM MAIS DE 45 ANOS DE IDADE: Fica assegurada 
além do aviso prévio de 30 (trinta) dias para o Empregado com mais de 45 anos de idade, uma indenização de 15 
(quinze) dias de salário, acrescida de mais 1 (um) dia de salário por ano prestado à mesma Empresa/Entidade e que já 
contava com pelo menos 15 (quinze) anos de serviço prestados a mesma empresa/entidade. 
 
CLÁUSULA 13 – CARTA DE REFERÊNCIA: A empresa fornecerá no ato da homologação ao empregado dispensado 
sem motivo justificado, uma carta de referência, desde que solicitada. 
 
CLÁUSULA 14 – RECRUTAMENTO INTERNO: Assegurar prioridade de recrutamento interno no provimento de 
novas vagas. 
 
CLÁUSULA 15 – FORNECIMENTO GRATUITO: Fornecimento gratuito de uniforme, equipamento de proteção 
individual, quando necessário na prestação de serviços. 
  
CLÁUSULA 16 – ATESTADOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS: As Entidades/Empresas aceitarão os atestados 
médicos e odontológicos passados por conveniados com o sindicato da categoria, profissional ou médicos do 
INSS/SUS, mediante apresentação em até 2 (dois) dias úteis após o fato ocorrido, devendo fornecer recibo ao 
empregado do atestado entregue.  
 
CLÁUSULA 17 - HOMOLOGAÇÃO: Fica assegurado que o sindicato da categoria profissional homologará as 
rescisões contratuais de trabalho dos empregados demitidos com mais de 01 (um) ano. 
 
CLÁUSULA 18 - INÍCIO DO GOZO DE FÉRIAS: O início das férias individuais ou coletivas não poderá coincidir com 
sábados, domingos, feriados ou já compensados, devendo ser fixado a partir de qualquer dia útil da semana. 
 
CLÁUSULA 19 - ADICIONAL NOTURNO: A remuneração do trabalho noturno será acrescida de 20% (vinte por 
cento), para fins do art.73 da CLT. 
 
CLÁUSULA 20 - GARANTIA DA APOSENTADORIA: Fica assegurada a estabilidade provisória de 12 (doze) meses 
imediatamente anteriores à aquisição do direito a qualquer tipo de aposentadoria, para os empregados que 
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mantiverem o contrato de trabalho com a mesma Entidade/Empresa pelo prazo mínimo de 15 anos ininterruptos, 
ficando o empregado responsável pela comunicação a seu empregador, da aquisição do direito de aposentadoria. 
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. 
 
CLÁUSULA 21 - 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-doença 
acidentário. 
 
CLÁUSULA 22 - 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 o ensino fundamental, médio ou superior. 
 
CLÁUSULA 23 - 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 tão somente na 
entrada e saída dos plantões.  
 
CLÁUSULA 24 - LICENÇA GALA: Fica estabelecido que a licença para casamento de empregados integrantes da 
categoria, é de 03 (três) dias consecutivos no mínimo, excetuados sábados, domingos e feriados. 
 
CLÁUSULA 25 - LICENÇA PATERNIDADE: As Entidades/Empresas concederão aos seus empregados, por ocasião 
do nascimento dos filhos, licença mínima de 05 (cinco) dias consecutivos.  
 
CLÁUSULA 26 - AUXÍLIO CRECHE: As empregadas serão mensalmente reembolsadas em até R$ 54,50 (cinqüenta 
e quatro reais e cinqüenta centavos) por cada filho em creche, até que completem 6 (seis) anos de idade, mediante 
apresentação de comprovante. 
 
CLÁUSULA 27 – QUEBRA DE CAIXA – Fica estabelecida a gratificação equivalente a 10% (dez por cento) do salário 
mínimo federal vigente, para os empregados que lidem com dinheiro, cheques ou tickets, ou sejam lotados em 
tesourarias ou similares.  
 

Parágrafo Único – Esta cláusula somente será aplicada nas empresas que executarem o desconto do quebra de 
caixa. 
 
CLÁUSULA 28 - BANCO DE HORAS: Fica estabelecido que as Entidades/Empresas poderão aplicar o Sistema de 
Banco de Horas conforme legislação vigente. 
 
CLÁUSULA 29 – ACORDOS EM SEPARADO: As Entidades/Empresas que não puderem cumprir com a presente 
Convenção Coletiva de Trabalho, deverão requerer acordo coletivo e trabalho em separado junto a FENAC e SECRAS-
AM, até 60 (sessenta) dias após a assinatura da presente Convenção, ficando a sua eficácia condicionada à 
participação efetiva desses sindicatos laboral e patronal. 
 
CLÁUSULA 30 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO: As Entidades/Empresas fornecerão obrigatoriamente a cada 
empregado no ato do pagamento dos salários, envelopes ou documentos equivalentes com seu timbre ou carimbo, 
discriminando as importâncias pagas, descontos efetuados e recolhimento do FGTS. 
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CLÁUSULA 31 - RAIS / GRCS: As Entidades/Empresas ficam obrigadas a remeter ao SECRAS/AM até 30 (trinta) dias 
após a data-base, cópia da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS ano base 2009, bem como cópia da guia da 
Contribuição Sindical de 2010, acompanhada da respectiva relação dos empregados. 
 
CLÁUSULA 32 - INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO: O empregado que exercer cargo em comissão ou função 
gratificada por 10 (dez) anos ininterruptos na mesma empresa empregadora e venha deixar de exercê-la, terá o valor 
desta gratificação incorporado ao seu salário básico. Ao readquirir outra função comissionada ou gratificada, a nova 
Comissão ou Gratificação será compensada com o valor da comissão ou gratificação já incorporada ao seu salário. 
 
CLÁUSULA 33 - PLANO DE SAÚDE: As Entidades/Empresas poderão, sem obrigatoriedade, a manter com empresas 
de Assistência Médica ou através do Sindicato Profissional, um convênio com o objetivo de beneficiar seus 
empregados, extensivo aos dependentes.  
 

DAS ACADEMIAS 
 
CLÁUSULA 34 – DOS PISOS ADMISSIONAIS PARA PROFISSIONAIS DE ACADEMIAS: 
Para Coordenador de atividades físicas, mestre de Ensino, Monitor, Instrutor de Ginástica, Instrutor de musculação, 
Instrutor de luta, Instrutor de Dança, Instrutor de bicicleta In Door, Instrutor de yoga, Instrutor de tai-chi-chuan, 
Instrutor de natação, Terapeuta Corporal, Agente de Marketing e demais instrutores fica estabelecido o piso salarial 
mínimo de R$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais) para cada jornada semanal de 44 (quarenta e 
quatro) horas semanais, totalizando 220 (duzentas e vinte) horas mensais. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Faculta-se aos empregadores a contratação dos profissionais constantes no caput desta 
cláusula, por regime de hora/aula, ficando estabelecido o piso de R$ 6,80 (seis reais e oitenta centavos) por 
hora/aula, acrescidos de 1/6 (um sexto) referente ao repouso semanal remunerado. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Ante as características da atividade, não será considerado como trabalho prestado à 
empresa ou hora trabalhada à disposição da empresa, o serviço prestado por empregado que, mesmo sendo 
empregado da empresa, desenvolva a atividade de Personal Trainer, fora de seu horário de trabalho estabelecido pela 
empresa, recebendo diretamente do cliente que o contratou, a sua remuneração. 
 
CLÁUSULA 35 - DO TRABALHO AUTÔNOMO: Concomitante, o profissional de Educação Física PODERÁ SER 
EMPREGADO e Personal Trainer autônomo em Academia Esportiva. 
 

a) Como empregado, registrado, com cargo, salário e jornada de trabalho definidos contratualmente, prestará 
serviços destinados aos clientes da Empresa/Academia; 

 
b) Como personal trainer autônomo, utilizando os equipamentos e instalações cedidas pela Empresa/Academia 

mediante contrato, prestará serviços a clientes seus, individualmente, em horários diferentes daqueles de seu 
contrato de trabalho como empregado, recebendo diretamente deles, pelos seus serviços prestados. Por não 
haver subordinação, não haver interferência na administração, metodologia e procedimentos inerentes ao seu 
trabalho junto aos seus clientes, não há vínculo empregatício deste com a Empresa/Academia. 

 
Inexistindo elementos caracterizadores de vinculo empregatício contidos na legislação, a Empresa/Academia e o 
profissional de Educação Física poderão celebrar entre si Contrato de Parceria, que deverá respeitar normas 
esclarecedoras, anexo a este Acordo Coletivo de Trabalho, e ter a aquiescência dos Sindicatos signatários desta. 
 
CLÁUSULA 36 - MENSALIDADE SINDICAL DOS EMPREGADOS:  As Entidades/Empresas descontarão em folha 
de pagamento, as mensalidades associativas no percentual de 2% (dois por cento) do salário base, desde que 
autorizado pelo empregado em favor do Sindicato dos Empregados, procedendo o recolhimento até o dia 10 do mês 
subseqüente. 
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CLÁUSULA 37 - 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 2011, não 
podendo ser nunca inferior a R$ 80,00 (oitenta reais). A contribuição será cobrada independentemente da Convenção 
Coletiva de Trabalho e o seu recolhimento será feito através de guia de cobrança com vencimento previamente 
estabelecido, pagável por compensação bancária, devendo enviar o comprovante para a Delegacia Fenac/DF por fax 
(61-3328-3440) ou Correios. 
 

Parágrafo Único – A contribuição mínima de R$ 80,00 (oitenta reais) estabelecida no “caput” desta cláusula, aplica-
se também as Entidades/Empresas que não possuem empregados. 
 
CLÁUSULA 38 - MULTAS: Multa equivalente a 10% (dez por cento) do salário do funcionário, 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 39 - JUIZO COMPETENTE: Eleito o foro de qualquer município do Estado do Amazonas, fica autorizado 
às partes intentarem judicialmente em qualquer esfera, caso ocorra descumprimento da Convenção Coletiva de 
Trabalho. 
 
CLÁUSULA 40 - VIGÊNCIA: Por 1 (um) ano a partir de primeiro de maio de 2011. 
 

                                                               Amazonas, 12 de abril de 2011. 
                                                                                                                               

 
 

DILSON MESSIAS CABRAL FILHO 
Presidente - SECRAS/AM 

CPF: 336.819.022-91 
 
 
 

JOSÉ ALMERO MOTA 
Presidente – FENAC 

CPF: 893.807.467-68 
 


