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SIND DOS TRAB EM ASSEIO INSTAL MANUT DE ELEV DE CASA DE DIVER EMPRESA DE COMPRA 
VENDA LOCACAO ADMIN IMOVEIS BARBEA INST BELEZA CABELEIR SENHORA LIMPEZ, CNPJ n. 
39.244.561/0001-71, neste ato representado(a) por seu Vice-Presidente, Sr(a). MARCELLE RIBEIRO 
DUARTE; 
  
E  
 
DESIR ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME, CNPJ n. 20.593.483/0001-92, neste ato representado(a) por 
seu Sócio, Sr(a). PRISCILLA BOA HORA DE MORAIS VARGAS ; 
  
celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas 
nas cláusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE  
 
As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de abril de 2016 a 31 
de março de 2017 e a data-base da categoria em 01º de abril.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) 
categoria(s) Empregados em Casas de Diversões, com abrangência territorial em niterói/RJ, com 
abrangência territorial em Niterói/RJ.  

 
SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO  

 
PISO SALARIAL  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL  
 
 

Fica fixado que o valor do piso salarial mínimo profissional, ora denominado salário normativo, 
obedecerá à seguinte tabela : 

  

Para os empregados que trabalhem até 25 horas semanais o salário será proporcional à sua 
jornada em relação ao piso de R$ 953,47 (novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e 
sete centavos). 



  

Para os empregados que trabalhem entre  25 (vinte e cinco) horas e 35 (trinta e cinco) horas 
semanais o piso salarial será de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). 

  

Para os empregados que trabalhem a partir de 35 horas semanais, o piso salarial será de R$ 
953,47 (novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos). 

  

PARÁGRAFO ÚNICO: Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será 
feita mediante acordo manifestado por escrito entre empregado e empregador, observando-se 
a proporcionalidade com o salário percebido, sendo obrigatória a anuência da entidade 
sindical dos trabalhadores.   

  

 
REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS  

 
 
CLÁUSULA QUARTA - COREÇÃO SALARIAL  
 
 

A correção salarial será de 8,45% (oito vírgula quarenta e cinco por cento), com vigência a 
partir de 1º de abril de 2016, incidente sobre os valores salariais pagos em abril de 2015. 

  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Poderão ser compensados os aumentos espontâneos ou 
antecipações salariais concedidos a partir de abril de 2015. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os empregados admitidos após abril de 2014, terão seus salários 
reajustados proporcionalmente, na forma disposta no item XXIV da Instrução Normativa nº 04, 
de 08 de Junho de 1993. 

 
PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS  

 
 
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES  
 
 

Os salários e demais obrigações contratuais trabalhistas, férias, natalinas e gratificações 
habituais deverão ser pagos dentro do prazo legal, sob pena de multa pecuniária de valor 
correspondente a 3% (três por cento) por cada mês de atraso, valor este reversível ao 



empregado prejudicado. 

 
OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E CRITÉRIOS PARA 

CÁLCULO  
 

 
CLÁUSULA SEXTA - ADIANTAMENTO SALARIAL  
 
 

As empresas poderão fornecer aos seus empregados, o Cartão Social Sintacluns para fins de 
adiantamento Salarial, com valor de até 30%  (trinta por cento) sobre o salário liquido, sem 
ônus para o empregado e para empresa, conforme art. 462 da CLT. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica facultado ao empregado a utilização do benefício 
disponibilizado, sendo que, no caso de não utilização do mesmo, o benefício não será 
cumulativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO:  No caso de utilização do beneficio disponibilizado, o empregado 
será descontado em seu contra cheque, no mês  posterior a utilização do mesmo. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Toda rede credenciada estará disponibilizada pelo site: 
http://www.planvale.com.br. 

 
 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS  
 

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO  
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO EMPREGADO SUBSTITUTO  
 
 

O empregado substituto fará jus a igual salário ao do substituído, enquanto perdurar a 
substituição, inclusive nas férias e períodos de licença, sem se considerar as vantagens 
individuais. 

 
OUTRAS GRATIFICAÇÕES  

 
 
CLÁUSULA OITAVA - GORJETA  
 
 

Estipula-se que a estimativa de gorjeta dos garçons, comins, porteiros e etc. que trabalhem 
nas empresas ora representadas é fixada da seguinte forma: 

I - Para empregados em estabelecimentos de 3ª (terceira) categoria, 40% (quarenta por cento) 
sobre o salário mínimo; 



II - Para empregados em estabelecimentos de 2ª (segunda) categoria, 70% (setenta por cento) 
sobre o salário mínimo; 

III- Para empregados em estabelecimentos de 1ª (primeira) categoria, 100% (cem por cento) 
sobre o salário mínimo. 

 
 
CLÁUSULA NONA - HORA EXTRA  
 
 

As horas extras trabalhadas após o horário normal de serviço terão sua remuneração 
acrescida de no mínimo 60% (sessenta por cento), sobre o valor da hora normal. 

 
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL POR QUINQUÊNIO  
 
 

Os beneficiados pela presente norma coletiva receberão mensalmente um adicional por tempo 
de serviço correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do salário base percebido pelo 
respectivo empregado, por cada período de cinco anos de serviços consecutivos prestados ao 
mesmo empregador, limitado ao máximo de 6 (seis) quinquênios. 

  

 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  
 
 

As empresas ficam obrigadas a conceder um auxílio alimentação ou refeição, em forma de 
tíquete, no valor de R$ 15,00 (quinze reais), por dia, considerando-se os dias efetivamente 
trabalhados no mês. 

  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os empregados que laborarem até 4 (quatro) horas, para 
complementação da jornada normal de trabalho semanal, prevista no Art. 7º, XIII, da 
Constituição Federal, não farão jus, especificamente naquele dia, ao recebimento do auxílio 
previsto no caput da presente cláusula. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para evitar a incorporação deste benefício ao salário, as empresas 



terão o direito de descontarem dos empregados, em seus contracheques mensais, o 
correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do auxílio concedido no mês de 
competência. 

  

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os empregados que trabalhem em regime de escala/plantão, 
receberão o respectivo auxílio somente para os dias efetivamente trabalhados. 

  

PARÁGRAFO QUARTO: A concessão do auxílio-alimentação ou refeição não será obrigatória 
se a empresa contratante franquear, sob qualquer condição, as refeições aos trabalhadores 
das empresas prestadoras de serviços. 

  

PARÁGRAFO QUINTO: Fica facultado às empresas a concessão de auxílio alimentação ou 
alimentação em valores superiores ao previsto no caput, seja em virtude de exigência de 
contrato de prestação de serviços ou por mera liberalidade do empregador. 

 
AUXÍLIO TRANSPORTE  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VALE TRANSPORTE  
 
 

As empresas ficam obrigadas a conceder o Vale-Transporte, instituído pela Lei nº 7.418/85, 
com alteração da Lei nº 7.619/87, da forma regulamentada pelo Decreto 95.247/87. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Ocorrendo majoração de tarifa, as empresas obrigam-se a 
complementar a diferença devida ao empregado. 

 
AUXÍLIO SAÚDE  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PLANO DE ASSITÊNCIA MÉDICA  
 
 

As empresas comprometem-se a proceder ao desconto, em folha de pagamento, da quantia 
de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por empregado, a partir de 01 de Maio de 2015, conforme 
determinado na Assembléia Geral Extraordinária dos empregados da categoria, para a 
manutenção do Plano de Assistência Médica, extensiva a cobertura aos dependentes (esposo 
(a) ou companheiro (a) e filhos (a) até 18 anos). 

  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A regulamentação desta Cláusula está fixada em Termo de 



Compromisso, assinado em 23.10.98, pelos Sindicatos Convenentes. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO: O empregado, após ter sido efetuado o desconto de que trata o 
caput da presente cláusula, deverá comparecer na sede do sindicato laboral para assinar ficha 
cadastral e receber a respectiva carteira de assistência médica ou sua exclusão. 

 
 

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES  
 

NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - EMPREGADO ADMITIDO NA FUNÇÃO DE OUTRO DISPENSADO  
 
 

O empregado admitido para a função de outro dispensado sem justa causa fará jus a receber 
igual salário ao de menor na função, sem se considerar as vantagens individuais. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA - VEDAÇÃO DE READMISSÃO - 
MESMA FUNÇÃO - 12 MESES  
 
 

Fica expressamente proibida a celebração de contrato de experiência com o empregado readmitido para a 
mesma função num prazo de até 12 (doze) meses após seu anterior desligamento. 

 
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ATESTADO E DECLARAÇÃO QUANDO REQUERIDOS  
 
 

As Empresas ficam obrigadas a fornecer no ato da homologação da rescisão contratual de trabalho, 
atestado de afastamento de serviços e salários, bem como declaração dos rendimentos auferidos para fins 
de imposto sobre a renda desde que requerido pelo respectivo empregado. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO  
 
 

Os pedidos de demissão ou recibo de quitação da Rescisão Contratual de Trabalho, com mais 
de um ano de serviço, serão homologados no Sindicato Laboral da Categoria, sempre na 
presença do homologador e com a concordância das partes, com o pagamento efetuado até 
as 15:00 horas ou na Superitendência Regional do Trabalho – SRT-RJ, na forma da 



Legislação em vigor, até o prazo de 30 dias a contar do prazo do término do aviso prévio. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As verbas rescisórias homologadas conforme disposto na presente 
Cláusula, sobre as quais não houve ressalvas específicas, entender-se-ão que foram 
quitadas. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HOMOLOGAÇÃO  
 
 

A homologação das rescisões de contrato de trabalho, só ocorrerá mediante a apresentação 
das seguintes documentações: 

a) Ato constitutivo do empregador (contrato social / ata e estatuto); 

b) Procuração (escritórios de contabilidade) com firma reconhecida ou Carta de Preposto 
(empregados da empresa devidamente identificados como tal). Caso seja estabelecimento de 
procuração, trazer cópia da procuração principal; 

c) 02 vias do Exame médico demissional ou periódico dentre do prazo de validade; 

d) Carteira de Trabalho atualizada ou Ficha de Registro do empregado; 

e) Aviso Prévio ou Carta de Pedido de Demissão de próprio punho; 

f) Termo de Rescisão e homologação de Contrato de Trabalho em 05 vias; 

g) 03 vias do Extrato de Conta Vinculada para Fins Rescisórios atualizados (gerado na 
Conectividade Social da CEF); 

h) 03 vias do Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório e respectivo 
comprovante de pagamento; 

i)  Cópias de todas as folhas de pagamento do ano corrente (ano base 2015); 

j)  Prova bancária de quitação das verbas rescisórias (pagamento em dinheiro ou cheque 
administrativo só na presença do homologador). No caso de pagamento através de Ordem de 
Pagamento é necessário comprovante do cumprimento/baixa/liquidação/saque; 

k) Guias de Seguro Desemprego; 

l)  03 vias da Chave para o saque do FGTS; 

m) Cópia do Perfil Profissiografico Previdenciário (P.P.P), para quem tiver atividade insalubre; 

n) Cópias das 03 últimas RAIS; 

o) Comprovante das Contribuições Assistencial; 



p) Confederativa e Sindical Urbana Patronal e Laboral; 

q) Comprovante de depósito bancário, quando o pagamento for efetuado na conta do 
empregado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A empresa que não efetuar a homologação do seu empregado no 
Sindicato Laboral, em até 30 (trinta) dias, a contar do prazo do término do aviso prévio, pagará 
multa de 2% (dois por cento) do valor total da rescisão contratual de trabalho e mais um dia de 
atraso. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PARCELA DA PREVIDÊNCIA EM DEMISSÃO IMOTIVADA 12 MESES 
DA APOSENTADORIA  
 
 

Ao empregado que for dispensado sem justa causa, que possua cinco ou mais anos de 
serviços prestados ao mesmo empregador e que, concomitantemente, falte, no máximo, 12 
(doze) meses para obtenção de aposentadoria por tempo de serviço ou por idade, fica 
assegurado o percebimento de parcela integral e correspondente ao instituto previdenciário 
pertinente ao tempo faltante, valor este com base ao último salário reajustado na forma da 
sentença normativa ou convenção coletiva que beneficiar a correlata categoria profissional. 

  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - FÉRIAS PROPORCIONAIS AOS EMPREGADOS DEMISSIONÁRIOS  
 
 

Fica assegurado o percebimento das férias proporcionais aos empregados demissionários 
com menos de um ano de serviço, excetuado o prazo do contrato de experiência de no 
máximo 90 (noventa) dias. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - ATESTADO E DELCLARAÇÃO QUANDO REQUERIDOS  
 
 

As Empresas ficam obrigadas a fornecer no ato da homologação da rescisão contratual de 
trabalho, atestado de afastamento de serviços e salários, bem como declaração dos 
rendimentos auferidos para fins de imposto sobre a renda desde que requerido pelo respectivo 
empregado. 

 
AVISO PRÉVIO  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS - ACIMA DE 55 ANOS COM 5 DE 
SERVIÇO  



 
 

Fica estabelecido que o prazo do aviso prévio devido aos empregados, com no mínimo 05 (cinco) anos de 
serviço na empresa e com idade superior a 55 (cinquenta e cinco) anos  é de 60 (sessenta) dias. 

 
OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE CONTRATAÇÃO  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA - VEDAÇÃO E READMISSÃO- 
MESMA FUNÇÃO - 12 MESES  
 
 

Fica expressamente proibida a celebração de contrato de experiência com o empregado 
readmitido para a mesma função num prazo de até 12 (doze) meses após seu anterior 
desligamento. 

 
 

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E 
ESTABILIDADES  

 
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - UNIFORMES, EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO E PROTEÇÃO  
 
 

Os empregadores fornecerão gratuitamente os uniformes de uso obrigatório, em número de 2 
(dois) por ano caso estejam desgastados pelo uso, bem como os equipamentos de produção 
e proteção individual exigidos para a prestação dos serviços,  coobrigando-se o empregado 
por sua guarda e conservação. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - VEDADO O DESCONTO DE MATERIAL DE SERVIÇO  
 
 

É vedado o desconto de material de serviço, perdido ou danificado, no exercício da função, 
sem ocorrência de dolo por parte do respectivo empregado. 

  

 
ESTABILIDADE MÃE  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - ESTABILIDADE DA EMPREGADA GESTANTE  
 
 



PARÁGRAFO PRIMEIRO: A empregada gestante tem direito á licença-maternidade de 120 
dias, sem prejuízo do emprego e do salário. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A empregada gestante gozará de estabilidade no emprego de 
acordo com o art. 10, II, b do ADCT, torna expressamente vedada a dispensa arbitrária ou 
sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez, até 5 meses após 
o parto. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A empregada deverá informar, no ato de sua demissão do quadro 
funcional da empresa empregadora, se está ou não em estado gestacional, com base na Lei 
nº 9.799/99. Em caso afirmativo, a empresa compromete-se a suspender o respectivo 
processo demissional. 

PARÁGRAFO QUARTO: Havendo a constatação do estado gestacional da empregada, após 
a sua demissão, sem que a empresa tivesse - à época - conhecimento de tal fato, a empresa 
compromete-se a reintegrar a empregada em seu quadro funcional, descontando-se as verbas 
rescisórias eventualmente já pagas. 

PARÁGRAFO QUINTO: Decorrido 90 (noventa) dias após a demissão do quadro funcional da 
empresa empregadora, sem que a empregada gestante tenha comunicado o seu estado 
gestacional, será caracterizado como abuso de direito, em conformidade com o estabelecido 
no Art. 187 do Código Civil, caso venha postular eventual indenização. 

 
ESTABILIDADE ADOÇÃO  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - ESTABILIDADE EM CASO DE ADOÇÃO OU GUARDA PROVISÓRIA  
 
 

Fica assegurada às empregadas a garantia de emprego pelo prazo de 120 (cento e vinte 
dias), contados a partir da adoção ou da obtenção da guarda provisória de independente da 
idade. De acordo com artigo 392 A da CLT. 

 
 

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS  
 

PRORROGAÇÃO/REDUÇÃO DE JORNADA  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - VEDAÇÃO A PRORROGAÇÃO DE HORÁRIO DO EMPREGADO 
ESTUDANTE  
 
 

Fica vedada a prorrogação de horário dos empregados estudantes, salvo acordo bilateral 
firmado diretamente entre as partes (empregado e empregador). 

 
COMPENSAÇÃO DE JORNADA  



 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - COMPENSAÇÕES DE HORÁRIO-REVEZAMENTO 12X36  
 
 

As empresas que tiverem necessidade, quer por força de sua atividade, quer por força de 
seus critérios de trabalho, podem mediante acordo por escrito entre empregado e 
empregador, ajustar compensações de horário semanal, bem como estabelecer, observadas a 
mesma formalidade, horário de trabalho com regime de revezamento de 12 X 36 horas. 

  

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  Será  concedido  horário para alimentação em conformidade com 
a conveniência e necessidades do  serviço, nos casos da jornada de 12 X 36, ou outras 
especiais, ficando o empregado desobrigado de promover a assinalação na folha de ponto ou 
registro, do intervalo intrajornada. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO:  Os empregados que trabalham na jornada de  12 X 36, ou outras 
especiais, não farão jus a  horas extradionárias, em razão da natural compensação, inclusive 
quanto ao intervalo intrajornada, em face da inexistência de trabalho nas 36 (trinta e seis) 
horas seguintes, não havendo distinção entre o trabalho realizado no período diurno e 
noturno, salvo quanto ao adicional, previsto em lei, incidente sobre as horas noturnas 
efetivamente trabalhadas.  

  

PARÁGRAFO TERCEIRO: Considera-se já remunerado o trabalho realizado nos domingos 
que por ventura coincidam com a escala prevista nesta cláusula, em face da natural 
compensação decorrente das 36 (trinta e seis) horas de descanso. 

  

PARÁGRAFO QUARTO: O período de horas extras, em se tratando de jornada de trabalho de 
12 X 36 é nulo de pleno direito. 

  

PARÁGAFO QUINTO: É assegurado aos empregados, descanso semanal de 24 (vinte e 
quatro) horas consecutivas, sendo que a cada período de 04 (quatro) semanas, pelo menos 
uma folga deverá coincidir com o domingo. 

  

PARÁGRAFO SEXTO: Fica autorizada a compensação do excesso de horas em um dia 
trabalhado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no 
período máximo de um ano à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja 
ultrapassado o limite máximo de 10 (dez) horas diárias. 



  

PARÁGRAFO SÉTIMO: Quando da diminuição do período trabalhado para regular a 
compensação das horas extras, a mesma não poderá ocorrer em período inferior a 1 (uma) 
hora diária. 

  

 
INTERVALOS PARA DESCANSO  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - INTERVALOS INTRAJORNADA  
 
 

Ficam autorizadas as Casas de Festas a ajustarem por escrito e diretamente com seus 
empregados, intervalos intrajornadas com até quatro horas de duração, limitando-os porém, a 
15 (quinze) ocorrências mensais. 

  

PARÁGRAFO ÚNICO: As demais empresas e trabalhadores pertencentes às categorias 
profissionais ora representadas, poderão celebrar, com a interveniência da entidade sindical 
profissional e por escrito, sob pena do respectivo período ser considerado tempo do 
empregado à disposição do empregador e remunerado como hora extra, acordos coletivos 
para instituir intervalos intrajornadas superiores a 2 (duas) horas e até 4 (quatro) horas. 

 
JORNADAS ESPECIAIS (MULHERES, MENORES, ESTUDANTES)  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - ABONO ÀS EUSÊNCIAS PARA PRESTAÇÃO DE EXAMES 
ESCOLARES  
 
 

Desde de que haja incompatibilidade no horário e apresente documentos hábeis, serão 
abonadas pelas empresas as horas de ausência ao serviço, do empregado que estiver 
prestando exames escolares de estabelecimentos de ensino, ou profissionalizantes, sendo 
obrigatória a prévia comunicação ao empregador com antecedência mínima de 72 (setenta e 
duas) horas antes da realização da prova ou exame e a sua comprovação em igual prazo, 
mediante certidão fornecida pelo estabelecimento de ensino. 

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - AUTORIZADO O TRABALHO EM FERIADOS PARA CATEGORIA  
 
 

Fica autorizado o trabalho em dias de feriado para as categorias abrangidas por esta 



Convenção Coletiva de Trabalho. 

 
 

FÉRIAS E LICENÇAS  
 

DURAÇÃO E CONCESSÃO DE FÉRIAS  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - ESCALA E AVISO DE FÉRIAS  
 
 

As empresas elaborarão uma escala de férias anualmente e darão ciência desta, a cada 
empregado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes do início do respectivo período 
de gozo das mesmas. 

 
LICENÇA REMUNERADA  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - LICENÇA POR FALECIMENTO - CONJUGE, COMPANHEIRO OU 
PARENTE DE 1° GRAU  
 
 

Os integrantes da categoria profissional farão jus a uma licença remunerada de 4 (quatro) dias 
consecutivos por ocasião de falecimento do cônjuge, companheiro(a) e parentes de 1º grau. 

  

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - LICENÇA PATERNIDADE  
 
 

Fica assegurada a licença paternidade de 5 (cinco) dias corridos por ocasião do nascimento 
de filho(a). 

  

 
 

RELAÇÕES SINDICAIS  
 

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  
 
 



Os empregados representados pela entidade que celebra o presente Acordo Coletivo de 
Trabalho, deverá recolher a Contribuição Sindical, nos prazos e formas previstas pelos artigos 
578º e seguintes da CLT, obrigando – se, ainda, a apresentar 30 (trinta) dias após o efetivo 
pagamento, cópia das guias devidamente quitadas e relação dos empregados, em papel ou 
meio magnético ao Sintacluns e cópia do estatuto Social atualizado. O descumprimento desta 
cláusula implicará no pagamento de multa 1(um) salário mínimo ao Sindicato Laboral. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COLABORATIVA LABORAL  
 
 

As empresas descontarão mensalmente de todos os empregados, a importância de R$ 7,00 
(sete reais) por mês, de cada integrante da categoria profissional, conforme deliberado na 
Assembleia Geral Extraordinária, para benefícios sociais oferecidos pela Entidade, bem como 
serviços jurídicos na área trabalhista; vara de família previdenciária e homologações: serviços 
de fiscalização trabalhista, conferência de cálculos trabalhista; cálculos para aposentadoria; 
trâmites para aposentadoria junto ao INSS, e acompanhamento de processo e balcão de 
emprego, além da manutenção e incremento tecnológico dos cursos e treinamentos para 
qualificação da mão-de-obra, conforme estabelecida na Cláusula Vigésima Nona do presente 
Acordo Coletiva de Trabalho. O aludido desconto será efetuado nas folhas de pagamento com 
base no caput do Art. 462, da CLT. Fica assegurado ao empregado o direito de opor-se ao 
referido desconto, a ser manifestado em requerimento manuscrito, com identificação e 
assinatura do opoente, pessoalmente, na sede do sindicato laboral, sem efeito retroativo em 
até 10 (dez) dias após a referida Acordo Coletiva de Trabalho ser homologado. 

PARÁGRAFO ÚNICO: As empresas deverão efetuar o depósito da Contribuição Colaborativa 
Laboral no banco Itaú S.A., agência 9322, conta corrente nº 09241-3, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias após o desconto em folha, e enviar ao Sindicato Laboral, cópia do recibo bancário 
acompanhado da folha de pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, ou efetuar o 
pagamento na sede da Entidade Laboral em cheque nominal. O atraso no repasse incorrerá 
em multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor da Contribuição Social Colaborativa 
Laboral acrescidos de utilização monetária. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL LABORAL  
 
 

As empresas abrangidas por este Acordo Coletivo de Trabalho descontarão de cada 
empregado representado pelo Sindicato Laboral, em folha de pagamento, a quantia de R$ 
40,00 (quarenta reais), sendo R$ 20,00 (vinte reais) no contra cheque do mês de Julho/2016 e 
R$ 20,00 (vinte reais) no contra cheque do mês de Agosto/2016, a fim de custear os Serviços 
Assistenciais do respectivo Sindicato, podendo o empregado opor-se, no prazo de 10 (dez) 
dias, a partir do protocolo do presente instrumento coletivo na Delegacia Regional do 
Trabalho, em requerimento manuscrito, com identificação e assinatura do opoente, na sede do 
Sindicato Laboral. Este valor deverá ser repassado pelas empresas através de depósito no 
Banco Itaú opoente Sindical no Banco Itaú S.A., agência 9322, conta corrente nº 09241-3, no 



prazo máximo de 10(dez) dias após cada desconto, ou efetuar o pagamento na sede da 
Entidade Laboral em cheque nominal, caso contrário, será cobrada multa de 2% (dois por 
cento) ao mês. As empresas terão o prazo de 5 (dias) para enviarem à secretaria do Sindicato 
laboral, cópia do recibo de depósito bancário acompanhada da folha de pagamento ou das 
Guias de Recolhimento da Previdência Social (GRPS). 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL  
 
 

As empresas recolherão em favor do Sindicato das Casas de Diversões do Estado do Rio de 
Janeiro - SINDIVERSÕES - a importância de R$ 120,00 (cento e vinte reais), a título de 
desconto assistencial, com a finalidade de custear as despesas decorrentes desta Convenção 
Coletiva bem como para a manutenção do seu plano assistencial e jurídico, na forma de 
bloqueto bancário a ser remetido oportunamente para as empresas ou diretamente na Sede 
do SINDIVERSÕES, sob pena de atualização conforme Legislação em vigor. 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL  
 
 

As empresas recolherão anualmente para o Sindicato patronal, SINDIVERSÕES, a 
importância de R$ 130,00 (cento e trinta reais) a título de Contribuição Confederativa na forma 
do preconizado no inciso IV, do artigo 8º da Constituição Federal, em obediência ao 
deliberado soberanamente pela respectiva AGE, recolhendo na forma de bloqueto bancário a 
ser remetido oportunamente para as empresas ou diretamente na Sede do SINDIVERSÕES, 
sob pena de atualização conforme Legislação em vigor. 

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - AUTORIZA PROCEDIMENTOS PARA INSTAURAR 
COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO PRÉVIA  
 
 

As Entidades Sindicais ficam autorizadas a proceder todos os atos referentes à instauração e 
efetivação das comissões de negociação prévia, inclusive com autorização para que os seus 
respectivos funcionários e advogados possam atuar como mediadores/conciliadores. 

  

 
MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS  

 



 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - FORO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE NITERÓI  
 
 

As partes reconhecem a competência da Justiça do Trabalho de Niterói para dirimir quaisquer 
dúvidas quanto à cobrança e o cumprimento de quaisquer descontos assistenciais, 
contribuições sindicais, confederativas, mensalidades sindicais, bem como de quaisquer das 
condições normativas previstas na presente convenção coletiva a teor do disposto no art. 114 
da CF/88 

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - DIA DA CATEGORIA PROFISSIONAL  
 
 

Fica assegurado a todos os integrantes da categoria profissional de "Empregados em Casas 
de Diversões" o direito ao "Dia do Comerciário", considerando como tal feriado profissional, 
sendo certo que qualquer prestação de serviço em tal dia será remunerado em dobro. 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - INTEGRANTES DA CATEGORIA PROFISSIONAL  
 
 

Ressalvadas as situações pré-constituídas, o presente aumento e demais condições 
normativas abrangerão todos os integrantes da categoria profissional suscitante, reiterando 
que a aludida representação dos sindicatos acordantes abrange todos aqueles empregados e 
empregadores em casas de shows, de festas, de jogos, de espetáculos, de entretenimento e 
lazer, de música ao vivo ou mecânica, produções e promoções artísticas, bilhares, boliches, 
bingos (se legalizados), forrós, pagodes, bailes, boates, discotecas, parques de diversões, 
casas de festas, empresas de organização e promoção de eventos, feiras e congressos, 
cassinos (se legalizados), sinucas, totós, jogos eletrônicos e fliperamas, lan-houses, cyber-
cafés e similares, cabarés, teatros, dancings e similares, observada a sua correlata base 
territorial. 
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