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

 

Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência 
Social, de Orientação e Formação Profissional do Estado do Mato Grosso – 
SENALBA/MT, com sede a Rua 13 de junho, 1640 – Porto - Cuiabá/MT, CEP: 78025-
000, telefax: (65) 3624-2512, Código Sindical nº 010.225.01906-7, e inscrito no CNPJ 
nº 00.965.962.0001-85, neste ato representado (a) por seu Presidente, Sr (a). EDESIO 
MARTINS DA SILVA; e FEDERACÃO NACIONAL DE CULTURA - FENAC, 
representando a categoria econômica de sua área de representatividade sindical, 
inclusive para as categorias não organizadas em sindicato, entidade de grau superior 
com sede na SCN QD 01 bloco “c” Ed. Brasília Trade Centrer, sala 608, CEP 70.711-
902, inscrita no CNPJ n° 37.138.096/0001-69, neste ato representado (a) por seu 
Presidente, Sr (a). JOSE ALMERO MOTA; 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 
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) 
Entidades/Empresas/Instituições, quais sejam: Fundações Culturais, Recreativas de 
Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional, Associações sem fins 
lucrativos em geral, Entidades de Assistência Social, Filantrópicas ou não, Associações 
de pais e amigos de Excepcionais; Associações Profissionais (profissionais liberais ou 
não); Associações Econômicas, Bibliotecas, Orquestras, Museus, Teatro, Instituições de 
Pesquisas Tecnológicas e Cientificas, Empresas de Produção Artística, Empresas de 
Exibição, Gravação de Discos e Fitas, Cinemas, Locadoras de Vídeos, Empresas 
Culturais, Recreativas, Clubes, Organizações não Governamentais (ONG’S), Partidos 
Políticos, Entidades Religiosas, e demais Entidades Compreendidas nos 2º, 3º e 4º 
grupos do plano CNEC, com abrangência territorial em MT. 
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Salários, Reajustes e Pagamento 

Piso Salarial 

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL  
Fica assegurado para a categoria, salário nunca inferior à R$ 535,00 (quinhentos e trinta 
e cinco reais), para uma jornada de 08 (oito) horas diárias ou 44 (quarenta e quatro) 
horas semanais,  já inclusos 1/6 (um sexto) do repouso semanal remunerado. 
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. 
 
CLÁUSULA QUARTA - PISO PARA INSTRUTORES 
Para Instrutores, Recreadores, Facilitadores e Profissionais de Educação Física, em 
Entidades de Formação Profissional ou em Entidades Culturais, Recreativas o piso 
salarial é de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) para uma jornada de 08 (oito) 
horas diárias ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais, já inclusos 1/6 (um sexto) do 
repouso semanal remunerado. 

Reajustes/Correções Salariais 
 

CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE SALARIAL  
O reajuste salarial da categoria será o percentual de 5,5% (cinco virgula cinco por 
cento), a ser aplicado proporcionalmente sobre os salários de maio de 2009 a serem 

pagos a partir de maio de 2010.  

Parágrafo único: Os adiantamentos concedidos poderão ser deduzidos a critério do 
empregador. 

Pagamento de Salário – Formas e Prazos 
 

CLÁUSULA SEXTA - COMPROVANTE MENSAL  
Os empregadores fornecerão a seus empregados, o comprovante de sua remuneração 

mensal com a especificação dos valores que a compõe, de carga horária e dos descontos 
legais autorizados. 

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

CLÁUSULA SÉTIMA - SALÁRIO HORA  
Os Instrutores, Recreadores, Facilitadores e Profissionais de Educação Física, em 

Entidades de Formação Profissional ou em Entidades Culturais, Recreativas, o salário 
hora/aula será de R$ 7,80 (sete reais e oitenta centavos). 
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Parágrafo único: No valor acima será acrescido de 1/6 (um sexto) do repouso semanal 
remunerado.  
 
CLÁUSULA OITAVA - SALÁRIO POR TEMPO PARCIAL 
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. 
 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros 
 
Adicional de Hora-Extra 
 
CLÁUSULA NONA - HORAS EXTRAS  
As entidades/empresas remunerarão as duas primeiras horas extras de segunda a sábado 
com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento), as demais em 100% (cem por cento), 
inclusive domingos e feriados 

PARÁGRAFO ÚNICO: O dia de domingo, será considerado como um dia normal de 
trabalho para aqueles que trabalhem normalmente nestes dias, caso em que o descanso 
semanal remunerado cairá em outro dia da semana. 

Adicional de Tempo de Serviço 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - QUINQUENIO  
As Entidades concederão a seus empregados, a cada 05 (cinco) anos de trabalho 

(qüinqüênio), um percentual de 1% (um por cento) sobre o salário, começando a contar 
a partir de 1º de maio de 2004; 

Adicional Noturno 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - 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 SEGUNDA - DIFERENCIAL DE CHEFIA  
Os empregados que exercem funções de chefia, farão jus a um percentual que os 

diferencie dos subordinados. 

Auxílio Educação 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - AUXÍLIO CRECHE  
As Empresas com mais de 30 (trinta) empregados serão, mensalmente, reembolsados 

em até 10% (dez por cento) do salário mínimo federal por cada filho em creche, até que 
completem 6 anos de idade, mediante apresentação de comprovante. 
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Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades 

 
Normas para Admissão/Contratação 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CTPS  

Os empregadores anotarão na Carteira de Trabalho, a função que efetivamente o 
empregado exercer de acordo com o CBO, como também a carga horária laborada. 

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

 
Estabilidade Mãe 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ESTABILIDADE GESTANTE  

As entidades/empresas concederão às empregadas gestantes, estabilidade provisória no 
emprego por 30 (trinta) dias, após o “máximo” da licença maternidade, assegurado o 

mínimo constitucional.  

Estabilidade Acidentados/Portadores Doença Profissional 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - GARANTIA DE 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. 

Estabilidade Aposentadoria 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - GARANTIA DE APOSENTADORIA  
Fica assegurada a estabilidade provisória de 24 (vinte e quatro) 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 10 anos ininterruptos, ficando o empregado responsável pela comunicação a 

seu empregador, da já 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. 
 
Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas 
 
Duração e Horário 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - HORA AULA  
Para todos os efeitos, a duração da hora aula será de 60 (sessenta) minutos.  
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Parágrafo único: A fração da hora aula trabalhada a mais será paga proporcionalmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - 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. 
Sendo dispensadas as batidas de ponto intrajornadas.   
Compensação de Jornada 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - BANCO DE HORAS  
Fica estabelecido que as Entidades/ Empresas poderão aplicar o Sistema de Banco de 
Horas conforme a legislação vigente. 

Faltas 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - LICENÇAS  
As entidades/empresas concederão aos seus empregados sem prejuízos em seus 

vencimentos as seguintes licenças: 

– 03 (três) dias consecutivos em virtude de casamento, excetuando sábado, domingo; 
– 05 (cinco) dias consecutivos em virtude de nascimento de filhos; 
– 05 (cinco) dias consecutivos em virtude de falecimento do cônjuge, ascendente e 
descendente, irmão, ou pessoas dependentes declarada na carteira de trabalho e 
previdência social. 

Jornadas Especiais (mulheres, menores, estudantes) 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - 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 24 (vinte e quatro) 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 VIGÉSIMA TERCEIRA - INICIO DO GOZO DE FÉRIAS  
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. 
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Saúde e Segurança do Trabalhador 
 

Aceitação de Atestados Médicos 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - ATESTADOS MÉDICOS E 
ODONTOLÓGICOS  

As empresas/entidades aceitarão os atestados médicos e odontológicos passados por 
conveniados com o sindicato da categoria profissional ou médico do INSS, mediante 
apresentação em até 3 (três) dias úteis a contar da data do ocorrido, devendo fornecer 

recibo ao empregado do atestado entregue.  

Primeiros Socorros 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - AMBULATÓRIO MÉDICO  
As Entidades/Empresas manterão kit de primeiros socorros em suas dependências. 

 
Relações Sindicais 

 
Contribuições Sindicais 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 

AO SINDICATO LABORAL 

 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Será descontada de todos os trabalhadores, 
abrangidos por esta Convenção, na folha de pagamento do mês de MARÇO de 
cada ano e recolhida, no prazo legal, junto aos Bancos autorizados, a razão de 01 
(um) dia de trabalho.  Em 30 (trinta) dias, será remetida ao Sindicato Laboral, 
cópia das guias recolhidas e relação nominal dos contribuintes, contendo data de 
admissão, salário e valor da contribuição.  

 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Será descontado, mensalmente, dos associados do 
Sindicato Laboral, a importância equivalente a 1% (um por cento) do salário 
base  e o repasse ao SENALBA/MT se dará até 05 (cinco) dias após o desconto, 
na conta corrente Op. 003 – 871-2, agência 016 – Caixa Econômica Federal.  

 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL – Considerando o disposto 513, alínea “e”, 
da CLT, e de acordo com deliberação em Assembléia Geral, em 17 de Março de 
2010, todas as entidades/empresas descontarão de todos os empregados, o 
percentual de 3% (três por cento), no mês de junho de 2010, calculado sobre o 
salário já reajustado em maio de 2010, a ser recolhido através de boleto bancário 
expedido pelo SENALBA/MT, ou ainda através de depósito na conta corrente 
Op. 003 – 871-2, agência 016 – Caixa Econômica Federal, 30 dias após o 
desconto, (conferido por decisão do STF). 
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 Os empregados que não forem associados ao Sindicato e que discordarem de 
pagar a contribuição acima, poderá se opor ao desconto da referida contribuição, 
através de requerimento protocolado individual e pessoalmente no sindicato 
expondo suas razões, em um prazo de até trinta dias após o desconto, com 
cópias entregue a entidade empregadora, sendo que os empregados que 
residirem no interior do estado poderão manifestar-se via correspondência ao 
sindicato, também com cópia ao empregador. 

 As entidades empregadoras reterão o valor descontado dos seus empregados e 
repassará ao sindicato somente após vencido o prazo acima, descontado o valor 
daqueles que exercitaram a oposição.  

 Os empregadores informarão por escrito de forma legível nos contracheques dos 
trabalhadores, sobre o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação do direito de 
oposição, mencionado na alínea “d”.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - 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) aplicados sobre a folha de 
pagamento de maio de 2010, que será cobrada independentemente da Convenção 
Coletiva de Trabalho, observado o mínimo de R$ 80,00 (oitenta reais), para as 
Entidades/Empresas que não possuírem empregados, e as que o resultado do cálculo 
sobre a folha de pagamento, fique abaixo desse valor, com vencimento a ser 
estabelecido na guia de cobrança. 

Disposições Gerais 

Regras para a Negociação 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - ACORDOS EM SEPARADO  
As Entidades/Empresas que não puderem cumprir com a presente convenção de 
trabalho, deverão requerer acordo coletivo de trabalho junto às entidades Sindicais 
signatárias. 

Mecanismos de Solução de Conflitos 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - FORO  
Fica eleito o foro de Cuiabá/MT, ficando autorizada as partes intentarem judicialmente 
em qualquer esfera, caso ocorra descumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho. 
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Descumprimento do Instrumento Coletivo 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO  
No caso de descumprimento de qualquer cláusula contida na convenção, as Empresas 

pagarão multa a ser revertida ao empregado no valor de 10% (dez por cento) do salário 
mínimo Nacional; 

  

Cuiabá/MT, maio de 2010. 

  

 

 
 

EDESIO MARTINS DA SILVA 
Presidente 

SINDICATO DOS EMP EM ENT CULT RECREAT E ASSIS SOCIAL 
JOSE ALMERO MOTA 

Presidente 
FEDERACAO NACIONAL DE CULTURA FENAC 

 
 
 


