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INSTITUTO TELEMAR , CNPJ n. 04.256.109/0001-45, neste ato representado(a) por seu Diretor, Sr(a). 
ROBERTO TERZIANI e por seu Presidente, Sr(a). JOSE AUGUSTO DA GAMA FIGUEIRA ; 
  
SINDICATO DAS ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 
ORIENTACAO E FORMACAO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SECRASO/RJ , 
CNPJ n. 09.398.459/0001-60, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE ALMERO MOTA; 
  
E  
 
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; 
  
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 maio de 2015 a 
30 de abril de 2016 e a data-base da categoria em 01º de maio.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) 
categoria(s) Profissional, dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência 
Social, de orientação e Formação Profissional, do plano da CNTEEC, com abrangência territorial em 
Rio de Janeiro/RJ.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL MÍNIMO DA CATEGORIA  
 
 

O Piso Salarial dos empregados contratados a partir de 01 de 

Maio de 2015 será de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e 

quatro reais) em jornada de 08 (oito) horas diárias. 



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, nos termos do §1º do art. 58-A da CLT. 

 
Reajustes/Correções Salariais  

 
 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL  
 
 

O reajuste salarial será de 7% (sete por cento) a ser aplicada sobre os salários nominais dos 

empregados ativos, percebidos em 30 de abril de 2015, a serem pagos a partir de 01/05/2015.  

PARÁGRAFO ÚNICO: O reajuste será aplicado para todos os empregados. 

  

 
Descontos Salariais  

 
 
CLÁUSULA QUINTA - AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS  
 
 

A empresa fica autorizada a proceder aos descontos em folha de pagamento e em rescisão 

contratual, dos valores relativos a itens cujos custos são compartilhados pelos empregados. Os 

demais, como mensalidades sindicais, clubes de empregados e similares, poderão ser feitos, 

desde que previamente autorizados pelo empregado interessado, por escrito ou por meio 

eletrônico quando couber. 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

Ajuda de Custo  
 

 
CLÁUSULA SEXTA - ASSISTÊNCIA MÉDICA,ODONTOLÓGICA E AUXÍLIO MEDICAMENTOS  
 
 

O empregador se compromete a manter Plano de Assistência 
Médica, Odontológica e Auxílio Medicamentos para todos os 
empregados e seus dependentes. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para a inclusão nos Planos de 
Assistência Médica e Odontológica, o empregado deve 



apresentar toda documentação que comprove a elegibilidade do 
dependente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O Medicamento será concedido, 
segundo as regras do benefício instituídas pelo Instituto 
Telemar, para todos os empregados mediante apresentação de 
receita médica através de convênio com farmácias, com limite 
mensal por empregado de R$ 200,00 (duzentos reais), não 
cumulativos, respeitando um limite anual por empregado de R$ 
1.116,50 (mil, cento e dezesseis reais e cinquenta centavos), 
com custo compartilhado. A participação dos empregados nas 
compras ocorrerá nas seguintes condições: 

Faixa Salarial 
Participação do 

Empregado 

Até R$ 1.500,00 10% 

De R$ 1.500,01 a 
R$ 3.500,00 

20% 

Acima de R$ 
3.500,00 

30% 

  

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os beneficiários dos programas 
previstos no “caput” serão os empregados, cônjuges, 
companheiros (as), filhos e enteados, solteiros até 21 anos ou 
24 anos quando estudante universitário e maior inválido (físico 
e mental) declarado judicialmente. 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - SEGURO DE VIDA  
 
 

O empregador se compromete a manter Seguro de Vida para 
todos os empregados. 

 



Auxílio Alimentação  
 

 
CLÁUSULA OITAVA - TÍQUETE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO  
 
 

O empregador distribuirá mensalmente para todos os empregados, inclusive àqueles que 
estejam em gozo de férias, 23 (vinte e três) tíquetes no valor total de R$ 627,55 (seiscentos e 
vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos) por mês, com desconto em folha de R$ 27,30 
(vinte e sete reais e trinta centavos).  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Além dos empregados no efetivo exercício de suas atividades, farão 

jus ao benefício os empregados cuja licença por motivo de auxílio doença ocorrer na vigência 

do acordo coletivo de Trabalho 2015/2016, por período de até 30 (trinta) dias e licença 

maternidade enquanto perdurar a licença. Para os empregados afastados por Acidente de 

Trabalho ocorrido na vigência do referido acordo coletivo será mantido o benefício por até 90 

(noventa) dias.O benefício será concedido inclusive durante o 

período de férias.  

  

PARÁGRAFO SEGUNDO: É facultado ao empregador conceder ao funcionário, no mês de 

dezembro, o vale refeição na forma dobrada, havendo o desconto em folha no valor de R$ 

27,30 (vinte e sete reais e trinta centavos). 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O regime de concessão do Tíquete Refeição/Alimentação está 

considerado no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT e não constitui verba de 

natureza salarial. 

 
Auxílio Creche  

 
 
CLÁUSULA NONA - AUXÍLIO CRECHE / BABÁ E EDUCAÇÃO  
 
 

Os empregados do sexo feminino serão, mensalmente, reembolsados no valor de R$ 395,00, 

(trezentos e noventa e cinco reais), por cada filho em creche e/ou sistema regular de ensino, 

até que completem 06 (seis) anos de idade, mediante apresentação de comprovante de 

pagamento, com desconto em folha de 5% do valor do reembolso. O benefício será concedido 

inclusive durante o período de férias. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Não será devido o auxílio nos casos em que o cônjuge perceba 

benefício igual ou equivalente, pago por qualquer Empresa ou Entidade. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Aplicam-se às disposições acima aos empregados do sexo 

masculino que detenham a posse e a guarda legal dos filhos, o que deverá ser comprovado, 

quando do requerimento do benefício, reconhecido através de ato judicial. 

PARAGRÁFO TERCEIRO: Poderão ser concedidos à empregada créditos até o limite acima 

estabelecido, destinado ao pagamento de pessoas como babá, para guarda do filho da 

empregada, sendo obrigatório nesses casos apresentação à Empresa dos recibos 



comprobatórios dos pagamentos desde que comprovada utilização de profissional contratado 

para este fim, na forma da legislação previdenciária. 

PARÁGRAFO QUARTO: O Instituto Telemar concederá o Auxílio Educação Especial no valor 
de até R$ 927,41 (novecentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos) aos colaboradores 
que tenham dependente especial, reconhecido pela previdência social, devidamente atestado 
por laudo médico, comprovado pela área médica da empresa, que esteja matriculado em escola 
especializada, sem limite de idade, sem coparticipação do empregado e não cumulativo com o 
auxílio creche. Entende-se por dependente especial a pessoa com deficiência mental de grau 
severo, com dependência de outras pessoas para realizarem suas atividades da vida diária. 
 

Outros Auxílios  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - PREVIDÊNCIA PRIVADA  
 
 

O Instituto Telemar manterá a Previdência Privada para todos os funcionários que optarem 

pela adesão ao plano. 

 
Empréstimos  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EMPRÉSTIMO DE FÉRIAS  
 
 

Será concedido aos empregados, quando for feita opção no aviso de férias, um adiantamento 

no valor igual ao salário nominal que será ressarcido ao empregador em até 07 (sete) parcelas 

iguais (sem juros) e sucessivas após o primeiro mês do retorno das férias. 

PARÁGRAFO ÚNICO:  Caso haja a rescisão do Contrato de Trabalho antes da quitação do 

eventual saldo a ser restituído ao empregador, o mesmo será deduzido integralmente dos 

valores rescisórios devidos ao empregado. 

 
 

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

Estabilidade Aposentadoria  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - GARANTIA DA APOSENTADORIA  
 
 

Fica assegurada a estabilidade provisória de 12 (doze) meses imediatamente anteriores à 

aquisição do direito a qualquer tipo de aposentadoria, para os empregados que mantiverem o 

contrato de trabalho pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos ininterruptos, ficando o empregado 

responsável pela informação ao Instituto Telemar, da já aquisição do direito à garantia de 

estabilidade. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Dentro do prazo de vigência do presente Acordo, 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  
 

Compensação de Jornada  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - BANCO DE HORAS  
 
 

As horas extraordinárias serão compensadas através do 
Sistema de Banco de Horas, nos termos do §2º do art. 59 da 
CLT e conforme Acordo de Trabalho para Compensação de 
Horas com Implantação de Banco de Horas firmado com os 
empregados 

PARÁGRAFO PRIMEIRO Caso o EMPREGADO ocupe cargo 
de confiança (diretor, gerente, curador ou coordenador), 
exercendo atividades de gerência, incompatíveis com a fixação 
de horário de trabalho, o EMPREGADO ficará dispensado de 
assinar qualquer controle de ponto, estando enquadrado no 
regime disposto no artigo 62, inciso II da CLT. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese de rescisão do contrato 
de trabalho sem que tenha havido a compensação integral da 
jornada extraordinária, o empregado fará jus ao pagamento das 
horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da 
remuneração na data da rescisão, nos termos do §3º do art. 59 
da CLT. 

 
 

Férias e Licenças  
 

Duração e Concessão de Férias  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - INÍCIO DO GOZO DE FÉRIAS  
 
 



Os inícios de férias individuais ou coletivas não poderão coincidir com sábados, domingos, 

feriados ou dias já compensados. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica facultado o parcelamento das férias, a pedido do empregado e de 

acordo com a concordância do empregador, em um período único de 30 dias, período único de 

20 dias mais 10 dias como abono pecuniário, em dois períodos de 15/15 dias ou 20/10 dias, em 

três períodos de 10/10/10 dias, ou em dois períodos de 10 dias mais 10 dias como abono 

pecuniário, nos termos do §1º do art. 134 da CLT. 

 
Licença Remunerada  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - LICENÇA PATERNIDADE  
 
 

O Instituto Telemar concederá aos seus empregados por ocasião do nascimento dos filhos, 

licença paternidade de 05 (cinco) dias consecutivos, mediante comprovação, contados a partir 

da data do nascimento. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - LICENÇA GALA  
 

Fica estabelecido que a licença para casamento de empregados, integrantes da categoria, é 
de 03 (três) dias consecutivos, mediante comprovação, contados a partir da data do 
casamento, excetuados sábados, domingos e feriados  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FALECIMENTO  
 
 

O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço por 05 (cinco) dias consecutivos, a contar 

da data do óbito, em caso de falecimento do (a) cônjuge, descendentes ou ascendentes, irmão 

ou pessoa que, declarada em sua CTPS, viva sob sua dependência econômica, mediante 

comprovação. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de falecimento de sogro ou sogra será concedido 01 (um) dia 

de abono de falta. 

 
Licença Maternidade  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - LICENÇA MATERNIDADE  
 
 

As licenças - maternidades terão a duração prevista no inciso XVIII do art.7 º da CF. A 

prorrogação da licença por mais 60 (sessenta) dias, será concedida mediante solicitação 

escrita da empregada, até o final do primeiro mês após o parto.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A prorrogação da licença-maternidade terá início no dia 

imediatamente posterior ao término da fruição da licença de que trata o inciso XVIII do art.7 º 

da CF. 



 
Licença Adoção  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - LICENÇA ADOÇÃO  
 
 

A colaboradora que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, conforme 

definido no ECA –  Estatuto da Criança e do Adolescente, será concedida licença –  

maternidade nos termos da legislação vigente.  

 
 

Saúde e Segurança do Trabalhador  
 

Aceitação de Atestados Médicos  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - ATESTADOS MÉDICOS  
 
 

Serão válidos para abono de faltas ou atrasos, exceto para afastamento ou licença de trabalho, 

os atestados médicos ou odontológicos fornecidos por serviços de saúde pública, conveniados 

a própria empresa, ou serviços conveniados pelo Sindicato dos Empregados. 

 
 

Relações Sindicais  
 

Contribuições Sindicais  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR  
 
 

O Instituto Telemar contribuirá, nos termos do art. 8º, IV da Constituição Federal, integrante da 

categoria econômica, filiado/associado do sindicato, conforme aprovado em Assembleia, com 

2% (dois por cento) sobre o total da folha de pagamento de maio de 2015.  O recolhimento 

poderá ser feito diretamente na Tesouraria do SECRASO/RJ, via cheque nominal e cruzado, ou 

através de guia de cobrança pagável por compensação bancária até 30 dias após a assinatura 

da Convenção Coletiva.  

 
 

Disposições Gerais  
 

Mecanismos de Solução de Conflitos  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - FORO  
 
 

Eleito o foro, o Município do Rio de Janeiro, fica autorizada às partes intentarem judicialmente 

em qualquer esfera, caso ocorra descumprimento do Acordo Coletivo de Trabalho. 



 

 

 

ROBERTO TERZIANI  

Diretor  

INSTITUTO TELEMAR  
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Presidente  
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JOSE ALMERO MOTA  

Presidente  

SINDICATO DAS ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 

ORIENTACAO E FORMACAO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 

SECRASO/RJ  

 

 

 

ERALDO ROSA  

Presidente  

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

 

 
  

 


