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SIND EMP ENT CULT REC ASSIST SOC ORIEN FORM PROF MUN RJ, CNPJ n. 33.647.389/0001-10, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ERALDO ROSA; 
  
E  
 
ASSOCIACAO DE CULTURA FRANCO BRASILEIRA, CNPJ n. 33.075.722/0001-64, neste ato 
representado(a) por seu Procurador, Sr(a). JEAN PAUL MICHEL LEFEVRE; 
  
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 março de 2015 a 
29 de fevereiro de 2016 e a data-base da categoria em 01º de março.  
 
 
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 Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e 
Formação Profissional, com abrangência territorial em Rio de Janeiro/RJ.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Reajustes/Correções Salariais  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE SALARIAL  
 
 

 

O salário dos empregados representados pelo sindicato profissional será revisto pelo presente acordo da 
seguinte forma: 

 

a – REAJUSTE EM 1º DE MARÇO DE 2015 – O salário, em 1º de março de 2015, será corrigido pelo 
percentual de 8% ( oito por cento) sobre o salário legalmente devido em 1º de março de 2014. 



  

 b - REAJUSTE EM 1º DE OUTUBRO DE 2015 - Em 1º de outubro de 2015 o salário, será corrigido 
complementarmente pelo percentual de 0,42% (zero vírgula quarenta e dois por cento) incidente sobre os 
salários legalmente devidos em 1º de março de 2014, perfazendo um reajuste total de 8,42% (oito vírgula 
quarenta e dois por cento) sobre os salários devidos em 1º de março de 2014. 

  

 c - Fica facultado à Alliance Française proceder as compensações dos reajustes previstos nesta cláusula 
com quaisquer aumentos concedidos espontaneamente pelo empregador no período revisando. 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

Adicional de Tempo de Serviço  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (TRIÊNIO)  
 
 

A ALLIANCE FRANÇAISE DE RIO DE JANEIRO pagará aos empregados um adicional por tempo de 
serviço, por triênio, correspondente a 1% do salário mínimo vigente, devendo essa base de cálculo sofrer 
variação dos salários fixados na política salarial. 

 
Auxílio Alimentação  

 
 
CLÁUSULA QUINTA - VALE REFEIÇÃO  
 
 

A ALLIANCE FRANÇAISE DE RIO DE JANEIRO manterá o sistema de vale refeição implantado em março 
de 1991, podendo o empregado a partir do presente acordo coletivo optar pelo sistema de ticket refeição ou 
ticket alimentação, mantido o percentual atual dos descontos. 

  

PARÁGRAFO ÚNICO: O empregado somente pode optar por uma modalidade de ticket, sendo que a 
opção tem validade por todo o período de vigência do acordo coletivo a contar da sua formalização, não 
podendo ser alterada. 

 
Auxílio Saúde  

 
 
CLÁUSULA SEXTA - ASSISTÊNCIA MÉDICA  
 
 



A ALLIANCE FRANÇAISE DE RIO DE JANEIRO manterá convênio para assistência médica e hospitalar a 
seus empregados com empresa especializada, extensiva a seus dependentes, nos mesmos moldes dos 
empregados. 

  

  

PARÁGRAFO ÚNICO 

  

A comprovação de dependência fica subordinada ao reconhecimento dessa condição perante a Previdência 
Social. 

 
 

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

Qualificação/Formação Profissional  
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - IMPLEMENTO DE TREINAMENTO  
 
 

A ALLIANCE FRANÇAISE DE RIO DE JANEIRO, na medida do possível, promoverá treinamento do 
pessoal funcional administrativo, com vista a melhor especialização. 

 
 

Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Faltas  
 

 
CLÁUSULA OITAVA - ABONO FALTA ESTUDANTE  
 
 

A ALLIANCE FRANÇAISE DE RIO DE JANEIRO mediante aviso prévio por escrito, com antecedência 
mínima de 48 horas, abonará, sem desconto salarial, a ausência do empregado quando submetido a prova 
escolar obrigatória. 

 
 

Relações Sindicais  
 

Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa  
 

 
CLÁUSULA NONA - COMISSÃO PARITÁRIA  
 
 



Fica instituída uma comissão paritária com 4 (quatro) membros, sendo 2 (dois) indicados pelo suscitante 
através de seus representantes e 2 (dois) indicados pela direção da ALLIANCE FRANÇAISE DE RIO DE 
JANEIRO com o objetivo de estudar assuntos de interesse da categoria profissional e zelar pelo 
cumprimento do presente Acordo. 

 

 

 

ERALDO ROSA  

Presidente  

SIND EMP ENT CULT REC ASSIST SOC ORIEN FORM PROF MUN RJ  

 

 

 

JEAN PAUL MICHEL LEFEVRE  

Procurador  

ASSOCIACAO DE CULTURA FRANCO BRASILEIRA  

 

 
  

 


