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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 Presidente, Sr(a). ROMERIO PEDRO DUARTE;
 
E 
 
DESIR ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA, 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 2021 a 31
de março de 2022 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) dos empregados em Casa de Diversões, com abrangência territorial em Niterói/RJ. 

 
SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

PISO SALARIAL 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL 
 

O piso salarial da categoria profissional, a partir de 1° de abril de 2021, será no valor de R$ 1.145,72 (hum
mil, cento e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), sofrendo um reajuste no percentual de 4%
(quatro por cento) obedecendo à seguinte tabela. 

Ficando acordado desde já que se o percentual de reajuste dos salários for maior que 4% a empresa fica
obrigada a corrigir conforme reajuste da nova Convenção Coletiva 2021/2022.

 

  
AUXILIAR DE ESTUDIO         R$ 1.492,12
RECEPCIONISTA         R$ 1.145,72
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS         R$ 1.276.34
COORDENADOR DE OFICINAS         R$ 1.303,17
ASSISTENTE CASTING

GERENTE

ASSITENTE FINANCEIRO                                                            

        R$ 1.704,08

        R$ 1.972,63

        R$ 1.459,93



Para os empregados que trabalhem até 25 horas semanais o salário será proporcional à sua jornada em
relação ao piso de R$ 1.145,72 (hum mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos).

Para os empregados que trabalhem a partir de 35 horas semanais, o piso salarial será de R$ 1.145,72 (hum
mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e dois 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 4% (quatro por cento), com vigência a partir de 1º de abril de 2021, incidente
sobre os valores salariais pagos em abril de 2021.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Poderão ser compensados os aumentos espontâneos ou antecipações salariais
concedidos a partir de abril de 2021.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os empregados admitidos após abril de 2021, 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.

 

PARÁGRAFO ÚNICO: A empresa que não efetuar o pagamento dos salários dos seus empregados até às
16:00 horas do quinto dia útil do mês subsequente, pagará os salários e respectivas vantagens, acrescidos
de multa de 2% (dois por cento), mais um dia de salário por dia de atraso. O pagamento deverá ser
efetuado até às 16:00 horas.

 

 
 
CLÁUSULA SEXTA - FUNCIONÁRIOS EM BENEFÍCIOS 
 

Quando um funcionário entrar em benefício, auxílio doença, licença maternidade entre outros, fica a
empresa obrigada a comunicar o sindicato de forma física ou através do e-mail
administracao@sintacluns.org.br no prazo de 5 (cinco) dias a contar do início do afastamento. Está
comunicação deverá ser feita no início e no retorno do afastamento, sob pena de multa de 2% em cima do
piso da categoria.

 
 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO EMPREGADO SUBSTITUTO 
 

mailto:adm@sintacluns.org.br


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 
 

A empresa fica obrigada a conceder um auxílio alimentação ou refeição, em forma de tíquete, no valor de
R$ 22,00 (vinte e dois 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: 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.

 

Í



AUXÍLIO TRANSPORTE 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VALE TRANSPORTE 
 

As empresas ficam obrigadas a conceder o Vale- Transporte, na forma pactuada abaixo:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para os empregados beneficiados com vale-transporte, será realizado o
desconto de 6% (seis por cento), incidente sobre o salário base do trabalhador, na forma da lei. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos períodos de afastamentos do empregado de suas atividades funcionais, por
qualquer motivo, inclusive por atestado médico ou pelo INSS, este não fará jus ao recebimento do benefício
do vale transporte, por inexistência de deslocamentos do trabalhador no percurso residência/trabalho.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando do lançamento dos créditos pelas empresas, caso constate que o
empregado não tenha utilizado a totalidade dos valores creditados em seu cartão de recarga, fica
autorizado às empresas realizarem apenas a complementação dos valores necessários ao deslocamento
do mês subsequente, haja vista a natureza jurídica do benefício.

PARÁGRAFO QUARTO: O desconto legal do complemento do vale-transporte, conforme previsto no
parágrafo terceiro, da presente cláusula, será limitado ao valor creditado.

PARÁGRAFO QUINTO: No caso de extravio, perda e dano do cartão magnético de vale transporte, o
empregado será responsabilizado pelas despesas com a substituição do mesmo.

PARÁGRAFO SEXTO: No caso de desligamento do empregado, o mesmo obriga-se a devolver o saldo não
utilizado de vale transporte na rescisão do contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO: A declaração falsa ou uso indevido do vale - transportes constituem falta grave,
sujeito à demissão por justa causa.

 
AUXÍLIO SAÚDE 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA 
 

As empresas comprometem-se a proceder ao desconto, em folha de pagamento, mediante autorização
prévia e expressa do empregado, da quantia de R$ 70,00 (sessenta reais) por empregado, a partir de 01
de maio de 2021, conforme determinado na Assembleia Geral Extraordinária dos empregados da categoria,
para a manutenção do Plano de Assistência Médica.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O empregado que também for associado ao Sindicato será extensiva à
cobertura aos dependentes (esposo (a) ou companheiro (a), mediante comprovação de Certidão de
Casamento, União Estável e filhos (a) até completar dezoito anos (18 anos). Completando a idade de
dezoito anos (18 anos) os filhos não mais farão jus ao benefício de assistência médica.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O empregado que aderir ao benefício médico, mediante autorização prévia e
expressa, e após ter sido efetuado o desconto de que trata o caput da presente cláusula, deverá
comparecer na sede do sindicato laboral munido de RG e contracheque do mês para marcação de suas
consultas e exames.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica assegurado ao empregado que aderiu prévia e expressamente, 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. Após este
protocolo, o oponente deverá protocolar o mesmo requerimento no Departamento Pessoal de sua empresa
para cessar o aludido desconto.

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 
 

As empresas comprometem-se a proceder o desconto, em folha de pagamento, mediante autorização
prévia e expressa do empregado que optar pelo Benefício do Plano de Assistência Odontológica, a



quantia de R$16,00 (dezesseis reais) por empregado, a partir de 01 de junho de 2021, conforme
determinado na Assembleia Geral Extraordinária dos empregados da categoria, para a manutenção do
respectivo plano odontológico.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O empregado que, mediante autorização prévia e expressa, incluir dependentes
no Plano de Assistência Odontológica, será descontado em seu contracheque o valor de R$16,00
(dezesseis reais) por cada dependente incluso.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica assegurado ao empregado que aderiu prévia e expressamente, 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. Após este
protocolo, o

oponente deverá protocolar o mesmo requerimento no Departamento Pessoal de sua empresa para cessar
o aludido desconto.

 
OUTROS AUXÍLIOS 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ADIANTAMENTO SALARIAL 
 

A empresa deverá fornecer aos seus empregados, o Cartão Life Card – Convênio Sintacluns para fins de
adiantamento Salarial, com valor definido pela empresa de até 25% (vinte por cento) sobre o salário líquido,
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 benefício disponibilizado, o empregado terá o desconto
equivalente do valor consumido, sem acréscimos, em seu próximo holerite.

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

 

 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - BENEFÍCIO LANIP ASSISTENCIAL 
 

Por esta cláusula, as Entidades Convenentes prestarão indistintamente a todos os trabalhadores e
empregadores subordinados a esta Convenção Coletiva de Trabalho, sindicalizados ou não, por meio de
organização especializada e aprovada pelas Entidades Convenentes, benefícios em caso de nascimento de
filhos, incapacitação permanente para o trabalho e/ou falecimento do trabalhador, conforme tabela definida
pelas Entidades Convenentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prestação dos benefícios iniciará a partir de 10/04/2021 e terá como base,
para seus procedimentos, as orientações e regras a ser disponibilizado no site da gestora
em www.lanipassistencial.com.br.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para efetiva viabilidade financeira deste benefício e com o expresso
consentimento das entidades convenentes, as empresas, a título de contribuição, recolherão,
obrigatoriamente, até o dia 10 (dez) de cada mês, iniciando a partir de 10/04/2021, o valor total de R$
13,00 (treze reais) por trabalhador que possua, exclusivamente, por meio de boleto disponibilizado pela
gestora através de e-mail enviado com 7 dias antes do vencimento, conforme decisão em Assembleia Geral
Extraordinária. O custeio da contribuição do Benefício Lanip Assistencial será de responsabilidade integral
das empresas, ficando vedado qualquer desconto nos salários dos trabalhadores.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Assistência funeral é oferecida através de Reembolso de Despesas com
Funeral (RDF) no valor de R$5.000,00 com cláusula opcional de inclusão de cônjuges e dependentes
legais. Tendo como titular principal o usuário final indicado pelo empregador. O usuário poderá apresentar

http://www.lanipassistencial.com.br/


as notas fiscais comprovando os valores gastos com os serviços funerários prestados, sendo reembolsado
até o valor de R$5.000,00.

Alternativamente, sendo a modalidade mais recomendada, os serviços poderão ser diretamente prestados
pelo empregado. Nessa modalidade, no caso de óbito de alguma pessoa qualificada à assistência funeral, o
telefone indicado no verso do cartão deverá ser contatado, informando ao atendente o CPF e os dados do
usuário.

O serviço prestado pelo empregado, ou pela empresa prestadora de serviços funerários indicada, será o
Funeral Completo Serviço Padrão, que inclui: urna, documentos, transporte, troca de vestimenta,
tanatopraxia, ornamentação, despesas cemiteriais, coroa de flores e taxa de exumação.

PARÁGRAFO QUARTO - O portfólio reúne diversas empresas parceiras que concedem ao empregado,
acesso a uma grande rede de descontos em diversos estabelecimentos dos mais variados segmentos
comerciais, como: Descontos nas compras em estabelecimentos indicados no site; descontos em clínicas
médicas, clínicas odontológicas, restaurantes, instituições de ensino, cursos de idiomas, passagens aéreas,
serviços de turismo, cursos profissionalizantes, lojas físicas, rede de farmácias, lojas online, centros de
diagnósticos, laboratórios e aquisição de bens de consumo em geral.

PARÁGRAFO QUINTO - Ao fazer a opção pelo PLANO COM SEGURO ACIDENTAL que inclui seguro por
morte acidental e assistência funeral, o empregado passará a fazer parte de uma apólice coletiva. Para
exercício deste direito, é necessário ao empregado: estar em dia com suas obrigações financeiras; ser
incluído no rol de segurados com mais de 14 anos e até 70 anos; se encontrar em plena atividade
profissional e/ou boas condições de saúde na data do início da vigência da apólice ou do risco individual.

O empregado que estiver coberto pelo SEGURO COLETIVO será incluído como SEGURADO em uma
apólice coletiva do empregador, cobrindo indenização por morte acidental e invalidez por acidente no valor
de R$ 10.000,00, em caso de sinistro.

PARÁGRAFO SEXTO - O auxílio-natalidade destina-se a auxiliar nas despesas do parto e outras despesas
resultantes do nascimento de filhos, inclusive natimorto, com valor de R$ 350,00.  Esse auxílio será pago ao
cônjuge ou companheiro do empregado, quando a parturiente não for empregada. Quando da adoção de
criança, os empregados não fazem jus ao auxílio-natalidade, por falta de amparo legal. O empregado
aposentado não faz jus ao auxílio-natalidade.    A empregada (mãe) ou o empregado (pai), ou ainda o
representante legal, deverá preencher requerimento específico a ser entregue na área de recursos
Humanos da empresa de origem, para abertura de processo, anexando cópias autenticadas da certidão de
nascimento do (s) filho (s) e declaração do cônjuge/companheiro (a) de que não recebeu esse benefício na
sua empresa de origem.

PARÁGRAFO SÉTIMO - O cartão físico é o método alternativo pelo qual os empregados poderão usufruir
de todos os descontos e benefícios prestados pelo Benefício Lanip Assistencial. O prazo de confecção e
entrega do cartão físico é de 30 dias corridos a partir da comprovação do pagamento, confirmação do
fornecimento de todos os dados dos empregados e aprovação do layout do cartão quando necessário.

Para gozo dos benefícios, é necessária a apresentação do cartão físico ou do cartão virtual em conjunto
com documento oficial de identificação com foto do empregado. Os empregados poderão usufruir dos
descontos e benefícios do cartão através do Cartão Virtual. Este é oferecido pelo Benefício Lanip
Assistencial no aplicativo, disponível para download na Apple Store (para dispositivos iOS) e na Google
Play (para dispositivos Android).

Para que seja possível utilizar o aplicativo e consequentemente o cartão virtual, o empregado deverá estar
com seu dispositivo móvel conectado à internet no momento do uso.

Se faz necessária a atualização constante do aplicativo para o funcionamento adequado do mesmo.

PARÁGRAFO OITAVO - Nos casos de contratos firmados pelo empregadorque oferece os benefícios a
todos os empregados indicados, a mesma deverá fornecer até o dia 1 de cada mês a lista de todos os
empregados que estarão incluídos no sistema no mês subsequente através de uma planilha no formato XLS
(Microsoft Excel) com colunas ordenadas por: Nome do empregado; CPF; Data de Nascimento; Estado
Civil.

PARÁGRAFO NONO – O empregador, que estiver inadimplente, ou efetuar recolhimento por valor inferior
ao devido, perderá o direito aos benefícios a ele disponibilizados, até sua regularização. Nesses casos, na
ocorrência de qualquer evento que gere direito de atendimento aos trabalhadores e seus familiares, estes
perderão direito aos benefícios e não poderão ser atendidos.



PARÁGRAFO DÉCIMO – Os valores porventura não contribuídos serão devidos e passíveis de cobrança
extrajudicial e/ou judicial, acrescidos de multa, juros e demais penalidades previstas nesta norma coletiva,
podendo ainda, o empregador ter seu nome incluso nos órgãos de proteção ao crédito.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Nas planilhas de custos, editais de licitações ou nas repactuações de
contratos, devido a fatos novos constantes nesta CCT, e em consonância à instrução normativa vigente,
nestes casos, obrigatoriamente, deverão constar a provisão financeira para cumprimento desta cláusula,
preservando o patrimônio jurídico dos trabalhadores, conforme o artigo 444 da CLT.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - O presente serviço social não tem natureza salarial, por não se
constituir em contraprestação de serviços, tendo caráter compulsório e ser eminentemente assistencial e
emergencial.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência,
imprudência ou imperícia de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na
responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933,
do Código Civil Brasileiro.

 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - BENEFÍCIO CRÉDITO IMEDIATO AO BRASILEIRO 
 

As Empresas proporcionarão a todos os trabalhadores e empregados abrangidos por esta Convenção
Coletiva de Trabalho, o acesso ao BENEFÍCIO CIABRA – CREDITO IMEDIATO AO BRASILEIRO, que
consiste em financiamentos ou empréstimos bancários, ofertados e disponibilizados pela Gestora do
Beneficio, devidamente escolhida e indicada pelos trabalhadores, mediante normas e condições aqui
estipuladas ou ainda em contratos e convênios específicos.

 

1º – Para efetiva viabilidade dos serviços, as Empresas realizarão seus cadastros no site
www.ciabra.com.br, e logo em seguida receberão o manual de instruções enviado pela Gestora dos
Benefícios.

 

2º - As Empresas, cujos trabalhadores requerentes possuírem a margem para consignação dentro do limite
de 30% (trinta por cento) sobre o seu salário base, mais de 06 (seis) meses de carteira de trabalho assinada
e o seu cadastro aprovado pela Gestora do Beneficio, farão o desconto na folha de pagamento e o devido
repasse da parcela dentro dos prazos e condições pré-estabelecidas;

 

3º - As Empresas fornecerão à Gestora do Beneficio, o código para consignação e desconto em folha de
pagamento de seus empregados, referente a empréstimos de Instituições Financeiras e de Créditos;

 

4º – As Empresas permitirão a divulgação deste serviço a todos os seus trabalhadores, mantendo-os
informados através de murais, banners e outros meios de comunicação fornecidos pela Gestora do
Beneficio;

 

5º - O presente Benefício não tem natureza salarial, por não se constituir em contraprestação de serviços, e
as Empresas não terão nenhuma responsabilidade por futuros descontos aos seus Empregados que, tendo
seu contrato de trabalho rescindido, deixarem pendências quanto aos financiamentos ou empréstimos
contratados.

 

6º - O acesso ao BENEFÍCIO CIABRA-CRÉDITO IMEDIATO AO BRASILEIRO, só acontecerá mediante
solicitação do empregado, através de contrato escrito ou ligação telefônica gravada, conforme normas do

http://www.ciabra.com.br/


Banco Central.

 

 
 

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 
NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - 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 NONA - 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 VIGÉSIMA - HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO 
 

Acordam as partes que a homologação e quitação de rescisão dar-se-á na forma pactuada abaixo:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica acordado entre os Sindicatos Convenentes acerca da obrigatoriedade das
empresas de realizarem todas as homologações de rescisões de contrato de trabalho com mais de 1(hum)
ano de duração na sede do Sindicato Laboral, sob pena de multa de 1 (hum) salário da categoria.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A empresa fica obrigada a realizar a homologação no prazo de 30 (trinta) dias a
contar do término do aviso prévio, sob pena de multa de 2% do piso da categoria.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A assistência sindical para homologação das rescisões de contrato de trabalho
com mais de 1 (hum) ano de duração é da competência do sindicato laboral, em cuja jurisdição o
empregado prestou serviços nos últimos 90 (noventa) dias.

PARÁGRAFO QUARTO: PRAZO DE PAGAMENTO DE RESCISÃO: 

a)     O pagamento das parcelas constantes no recibo de quitação deverá ser efetuado até o 10º (décimo)
dia contados a partir do término do contrato, na forma do artigo 477 § 6º CLT .

b) Enquadram-se na previsão da presente cláusula:

A rescisão antecipada, pelo empregador ou empregado, do contrato por prazo determinado, incluindo
o contrato de experiência;
A demissão sem justa causa;
A demissão com aviso prévio indenizado, dispensado o seu cumprimento;
O pedido de demissão pelo empregado, com dispensa do cumprimento do aviso prévio;
O término do contrato por prazo determinado, incluindo o contrato de experiência;
A demissão com cumprimento do aviso prévio;
O pedido de demissão pelo empregado, com cumprimento do aviso prévio;
Demissão consensual.

 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA HOMOLOGAÇÃO



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

a) 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;

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

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

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

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

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

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

h) 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;

i) Guias de Seguro Desemprego;

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

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

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

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PARCELA DA PREVIDÊNCIA EM DEMISSÃO IMOTIVADA 12
MESES DA APOSENTADORIA 
 

Fica vedado a dispensa do empregado (a) que necessitar de somente 01 (um) ano para se aposentar,
desde que não haja justo motivo para dispensa e que tenha no mínimo 05 (cinco) anos de serviço para o
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.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Nos casos previstos no caput, para que possa ser concedido o beneficio, deverá
o empregado informar previamente por escrito a empresa empregadora nos 30 dias que antecedem os 12
(doze) meses, o seu direito a estabilidade por aposentadoria.

PARÁRGRAFO SEGUNDO: Passado o período previsto para a estabilidade e, não tendo o empregado
solicitado a sua aposentadoria, será facultado ao empregador o direito de demissão.

 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - 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.

 
É



AVISO PRÉVIO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - AVISO PRÉVIO 
 

O empregado que estiver em cumprimento do aviso prévio poderá ser transferido para dentro do mesmo
Município onde exerce suas funções. E se, neste período, o empregado demitido conseguir outro emprego,
fica dispensado do restante do cumprimento do aviso e respectivo pagamento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O cumprimento do prazo do aviso prévio previsto na legislação nº 12.506/11 dar-
se-á de forma proporcional, aplicando-se integralmente tanto para empregado quanto para as empresas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese do contrato de trabalho ficar suspenso por motivo de doença ou
acidente de trabalho, com percepção de auxílio doença  ou acidente, por mais de um ano, o período
suspenso não será computado para o cálculo do aviso prévio proporcional.

 
OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE

CONTRATAÇÃO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA 
 

É vedado às empresas firmarem contrato de experiência nos casos de readmissão de empregado na
mesma função, quando readmitidos no período de 3 (três) meses após a respectiva demissão.

PARÁGRAFO ÚNICO: O contrato de experiência não poderá exceder de 90 (noventa) dias, conforme artigo
445 CLT.

 

 
 

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

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - UNIFORMES 
 

A empresa fornecerá gratuitamente 04 (quatro) uniformes por ano a seus trabalhadores, quando obrigatório
o seu uso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Entende- se por uniforme, a indumentária completa exigida para execução dos
serviços.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os uniformes e EPI’s, tais como botas, luvas, aventais, guarda pós ou outras
peças  de indumentárias necessárias ao atendimento da focalizada exigência, deverão ser restituídas no
estado de uso em que se encontrarem ao ensejo da extinção do contrato de trabalho.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O empregado indenizará, com base no §1º do art. 462 da CLT, a peça de
uniforme, ficando a empresa autorizada a descontar o respectivo valor diretamente do salário ou da
remuneração, em caso de extravio, danos decorrentes de utilização indevida ou fora do serviço e não
devolução quando da rescisão contratual ou substituição do uniforme cedido. Tal previsão deverá constar do
contrato de trabalho do empregado.

PARÁGRAFO QUARTO: A utilização do uniforme será restrito ao local de trabalho incluindo o seu trajeto
de ida e volta ao trabalho, ficando o faltoso passível de advertências, suspensão e demissão por justa
causa.

PARÁGRAFO QUINTO: A higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, pois os produtos
utilizados para a higienização das vestimentas é de uso comum.



 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - 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 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.

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - ESTABILIDADE APÓS TRATAMENTO DE CÂNCER 
 

O empregado afastado para tratamento de Câncer, após liberação do INSS, terá estabilidade durante 06
meses posteriores ao retorno.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Será observado pelo empregador, através de laudo médico, limitações físicas
decorrentes do tratamento.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caso de limitações decorrentes do tratamento, conforme laudo médico, o
empregado terá direito a readaptação funcional.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Será garantido ao empregado, desde que apresentado devido comprovante,
dispensa para realização de exame, sem prejuízo de seu dia trabalhado.

 
OUTRAS NORMAS REFERENTES A CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - PROTEÇÃO AO TRABALHO - EPI 
 

A empresa obriga-se a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamentos de proteção individual (luva
de borracha, cinto de segurança, máscara, e outros) adequados ao risco, em perfeito estado de
conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção
contra riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados, nos termos do Art. 166, da Portaria nº 3.214,
de 08.06.78.

PARÁGRAFO ÚNICO: O EPI –Equipamento de Proteção Individual, quando fornecido pelas empresas, é
de uso obrigatório pelo empregado, sendo considerada falta punível a sua não utilização, e a reincidência
considerada falta grave, nos termos do art. 482, da CLT.

 
OUTRAS ESTABILIDADES 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - GARANTIA DA GESTANTE 
 



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.

 
 

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 
PRORROGAÇÃO/REDUÇÃO DE JORNADA 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - 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 TRIGÉSIMA SEGUNDA - ESCALA DE REVEZAMENTO COM COMPENSAÇÃO 
 

A jornada de trabalho poderá ser doze horas seguidas de trabalho por trinta e seis horas ininterruptas de
descanso, não sendo devidas horas extraordinárias, em razão da natural compensação, observados ou
indenizados, o intervalo de 30 minutos para repouso e alimentação, com a respectiva anuência do
empregado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Considera-se já remunerado o trabalho realizado nos domingos e feriados que
porventura coincidam com a escala prevista nesta cláusula, face à natural compensação pelo desconto nas
36 (trinta e seis) horas seguintes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caso de trabalho noturno as horas serão remuneradas no percentual de
20%, para os períodos laborados entre 22:00h à 05:00h.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Se a Jornada 12x36 ocorrer em ambiente insalubre é desnecessária a licença
prévia da autoridade competente na área de higiene do trabalho.

PARÁGRAFO QUARTO: A indenização do intervalo intrajornada será no percentual de 50% sobre a hora
normal de trabalho.

PARÁGRAFO QUINTO: Nos termos do parágrafo segundo, do artigo 58, da CLT, o tempo despendido pelo
empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para seu retorno,
caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será
computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador.

 

 
INTERVALOS PARA DESCANSO 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - 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 QUARTA - ABONO ÀS AUSÊNCIAS 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 QUINTA - AUTORIZADO O TRABALHO EM FERIADOS PARA CATEGORIA 
 

Fica autorizado o trabalho em dias de feriado para as categorias abrangidas por este Acordo Coletivo de Trabalho.

 
 

FÉRIAS E LICENÇAS 
DURAÇÃO E CONCESSÃO DE FÉRIAS 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - 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 SÉTIMA - 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 OITAVA - LICENÇA PATERNIDADE 
 

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

 

 
 

RELAÇÕES SINDICAIS 
GARANTIAS A DIRETORES SINDICAIS 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - DELEGADO SINDICAL 
 

O Sindicato Laboral poderá indicar Delegados na proporção de 01 (um) por 150 (cento e cinqüenta) empregados,
até o máximo de 06 (seis) Delegados Sindicais por empresa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os Delegados Sindicais indicados pelo Sindicato Laboral, somente poderão ser
dispensados do emprego por justa causa, devidamente comprovada.



PARÁGRAFO SEGUNDO: Os Delegados e Diretores terão direito a 02 (dois) dias de abono mensal, a serviço do
Sindicato Laboral, desde que solicitado por escrito, avisando as empresas com antecedência mínima de 72 (setenta
e duas) horas.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os Delegados não poderão ser transferidos do setor, salvo no encerramento do contrato
de serviço, falta grave ou a pedido do cliente.

 

 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - CUSTEIO SINDICAL LABORAL 
 

A empresa mediante autorização prévia e expressa do trabalhador  deverá recolher a Contribuição
Sindical, nos prazos e formas previstas pelos artigos 578º e seguintes da CLT, sendo depositado no Banco
Itaú S.A, agência 9322, conta corrente nº 09241-3, no prazo de 5 (cinco) dias após o desconto em folha,
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 QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL CONFEDERATIVA
LABORAL 
 
A empresa fica obrigada a custear o valor de R$ 15,00 (quinze reais) por funcionário,
conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária, para benefícios sociais oferecidos
pela Entidade, bem como serviços jurídicos na área trabalhista; que aderiu prévia e
expressamente e homologações: serviços de fiscalização trabalhista 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.

PARÁGRAFO ÚNICO: As empresas deverão efetuar o depósito da Contribuição Social Colaborativa
Laboral no banco Itaú S.A., agência 9322, conta corrente nº 09241-3, no prazo 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 atualização monetária.

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL LABORAL 
 

A empresa abrangida por este Acordo Coletivo, por meio de autorização prévia e expressa do
empregado, descontará de cada empregado em folha de pagamento, a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais),
sendo R$ 40,00 (quarenta reais) no contracheque do mês de Julho/2021 e R$ 40,00 (quarenta reais) no
contra cheque do mês de Agosto/2021, a fim de custear os Serviços Assistenciais do respectivo Sindicato.
Este valor deverá ser repassado pelas empresas através de depósito 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, acrescidos de correção monetária. As empresas terão o prazo de 5 (cinco) 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). Fica assegurado ao empregado que aderiu
prévia e expressamente 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. Após este protocolo, o oponente deverá protocolar o mesmo requerimento no
Departamento Pessoal de sua empresa para cessar o aludido desconto.



PARÁGRAFO ÚNICO: O Sindicato Laboral deverá assumir a total responsabilidade pelo reembolso das
empresas, caso sejam demandadas por empregados que não autorizaram o respectivo desconto ou por
decisão judicial.

 

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - MENSALIDADE SINDICAL LABORAL 
 

A empresa deverá, mediante autorização prévia e expressa do empregado, descontar mensalmente em
folha de pagamento, a mensalidade sindical dos associados, referente a 4% (quatro por cento) do piso
mínimo da categoria e repassá-las ao Sindicato Laboral da categoria, até dez dias após o desconto,
devendo o respectivo Sindicato apresentar à empresa, em tempo hábil, a relação dos seus associados. O
atraso no repasse desta mensalidade, incorrerá em multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor da
mensalidade reajustada, mais a atualização monetária.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A empresa deverá efetuar o depósito da Mensalidade Sindical no Banco
Itáu S.A., agência 9322, conta corrente nº 09241-3, no prazo 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 mensalidade,
acrescidos de atualização monetária.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica assegurado ao empregado que aderiu prévia e expressamente a
mensalidade sindical, 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. Após este protocolo, o oponente deverá protocolar o mesmo requerimento no
Departamento Pessoal de sua empresa para cessar o aludido desconto.

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - 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 QUINTA - 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 SEXTA - 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 SÉTIMA - 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.

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 
 

O Sindicato Laboral e Patronal comprometem-se a desenvolver campanhas de conscientização e orientação
destinado a todos empregados e gerentes, e apurar todas as situações denunciadas formalmente pelas vítimas
relativas a caso de assédio sexual, moral, discriminação racial, religiosa, homofóbica, deficiência física, permanente
ou temporária, com assistência das Federações e sindicatos convenentes. 

 
 

 
 

ROMERIO PEDRO DUARTE 
PRESIDENTE 

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 
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    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR005000_20212021_02_22T10_37_11.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR005000_20212021_02_22T11_55_14.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR005000_20212021_02_22T11_55_43.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR005000_20212021_02_22T11_56_14.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR005000_20212021_02_22T11_56_43.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR005000_20212021_02_22T11_57_09.pdf

