
PAUTA DE REIVINDICA<;OES DO ANO 2016/2017 
DOS EMPREGADOS DE CURSOS LIVRES 

Sa larios, Reajustes e Pagamento

Piso Salarial

Cl.AUSULA PRIMEIRA- PISO SALARIAL 
Sao fixados os seguintes salaries de admissao a partir de 1!1 de maio de 2016: 
a) Serventes, Agentes de Apoio, Assistentes Administrativos, Monitores e demais integrantes da
administra�ao -R$ 1.100,00 {um mil e cem Reais). 
b) Mestre de Ensino, Tecnico de Ensino e lnstrutor: fica estabelecido o salario aula inicial de R$
15,00 {quinze Reais). 

c) Coordenador Pedag6gico de curso, Coordenador de Ensino ou T ecnico -R$ 1.393,05 {hum mi le
trezentos e noventa e tres Reais e cinco centavos) , para a jornada semanal de 44 horas. 
PARAGRAFO PRIMEIRO: Faculta-se aos empregadores a contrata�ao dos profissionais constantes
no item b, por regime mensalista, ficando estabelecido o piso de R$ 1.272,85 {um mi le duzentos e
set enta e dois Rea is e oitenta e cinco centavos). 
PARAGRAFO SEGUNDO: Considera-se Coordenador Pedag6gico, Coordenador de Ensino ou
Tecnico, os empregados que organizam pedagogicamente o curso e dao aulas, se houver
necessidade de cobrir au las. 
PARAGRAFO TERCEIRO: E facultado a empresa estabelecer jornada de trabalho com intervalo
superior a 2 {duas) horas, ante as caracterfsticas da atividade, sem implica�ao de horas extras,
sendo devida somente no caso da jornada laboral ultrapassar 44 horas semanais. 
PARAGRAFO QUARTO: Fica assegurado o pagamento mensal mfnimo de 50% (cinquenta por
cento) da remunera�ao anterior do empregado contratado por salario/hora, quando este deixar de
ministrar aulas por interesse da empresa. 
PARAGRAFO QUINTO: Quando o Coordenador Pedag6gico, ou outro tftulo que se der para esta
fun�ao, for por necessidade, cobrir aulas por falta do lnstrutor espedfico; devera receber alem do
valor salarial que lhe compete em fun�ao, receber, mais o valor das horas-aula que estiver em
cobertura do titular, no mesmo valor deste, coma forma de gratifica-lo, pois entende-se que e
acumulo de fun�ao.

Reajustes / Corre!;6es Salariais

CLAUSULA SEGUNDA-REAJUSTE SALARIAL 
O s  salaries dos Empregados, que recebem acima do piso, deverao ser reajustados com percentual
do INPC PLENO DO PERfODO, a partir de 1!1 de maio de 2016 sabre os salaries legalmente devidos
na ultima Conven�ao Coletiva 2015/2016.

Outras normas referentes a salarios, reajustes, pagamentos e criterios para calculo

Cl.AUSULA TERCEi RA-CALCULO DE RESCISAO E DECIMO TERCEIRO SAi.ARiO 
O calculo para o pagamento de decimo terceiro salario e rescisao contratual serao feitos mediante
media dos ultimas 12 meses, salvo determina�ao legal em contrario. 
PARAGRAFO UNICO: No caso de empregados com menos de doze eses o 'lculo s
meses trabalhados.
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Gratifica!;ao, Adicionais, Auxmos e Outros 
l3Q Salario 

CI.AUSULA QUARTA-GRATIFICAc;:AO NATALINA 
Fica facultado ao empregado requerer o pagamento do 132 salario de forma mensal, na prapon;ao 

de 1/1 ficando certo que em novembro I dezembra sera respeitada a legislac;:ao pertinente. 

Participa!;ao nos Lueras e/ou Resultados 

cLAusULA QUINTA-PARTICIPAc;:Ao NOS LUCROS E RESULTADOS 
Fica facultada aos empregadores a implantac;:ao da Participac;:ao nos Lueras e Resultados das 

empresas previstas da lei 10101/00. 

PARAGRAFO PRIM El RO: Devera ser observado o criteria de Participac;:ao nos Lueras ou o

criteria da Produtividade. 

PARAGRAFO SEGUNDO: A empresa devera elaborar um Acorda de Participac;:ao nos Lucres e 

Resultados que posteriormente sera depositado no Sindicato representante da categoria 

profissional. . . ,
PARAGRAFO TERCEIRO: 0 Acorda podera ser feito em um ou mais setores da empresa, e devera 

ser depositado no sindicato representante da categoria prafissional. 

PARAGRAFO QUARTO: A participac;:ao de que trata esta clausula nao constitui base de incidencia 

de qualquer encargo trabalhista, nao se lhe aplicando o prindpio da habitualidade nos termos da 

lei. 

Auxilio-Alimenta�ao 

clAUSULA SEXTA- TICKET REFElc;:Ao 
Faculta-se aos empregadores a concessao de Ticket Refeic;:ao. 

PARAGRAFO UNICO: O beneficio desta clausula nao incorpora ao salario, para nenhum fim. 

CI.AUSULA SETI MA-CESTA BASICA 
Fica facultado aos empregadores abrangentes por este instrumento normative a concessao de 

cesta basica. 

PARAGRAFO UNICO: O beneffcio desta clausula nao incorpora ao salario, para nenhum fim. 

Auxilio Transporte 

CLAUSULA OITAVA -VALE TRANSPORTE 
Em cases excepcionais por motives justificados o Vale-transporte sera convertido em dinheiro, 

desde que seja na forma de reembolso no fim do mes. 

PARAGRAFO UNICO: 0 beneffcio desta clausula nao incorpora ao salario, para nenhum fim. 

Auxmo Marte / Funeral 

CI.AUSULA NONA-ASSISTENCIA FUNERAL 
Fica garantido a todos os empregados em curses livres o direito a Assistencia Funeral. 

PARAGRAFO UNICO: O beneffcio desta clausula nao incorpora ao salario, para nenhum fim.
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Auxflio Creche 

Cl..AUSULA DECIMA -AUXILIO CRECHE 
As empregadas gestantes farao jus a um auxflio-creche no valor de 10% {dez par cento) do Pisa 
Salarial, independente do numero de mulheres existente no estabelecimento de ensino livre. Este 
direito e consagrado a partir do retorno ao trabalho ate 6 {seis)meses subsequentes. 

Outros Auxilios 

Cl..AUSULA DECIMA PRIMEIRA-AU)(ILIO ODONTOLOGICO 
Fica garantido aos empregados em cursos livres, exceto instrutores, o direito ao Plano 
Odonto16gico. 
PARAGRAFO UNICO: 0 beneficio desta clausula nao incorpora ao salario, para nenhum fim. 

Cl.AU SULA DECIMA SEGUNDA-GRATUIDADE DE ENSINO 
E garantido aos empregados e dependentes, ap6s o perfodo de experiencia, gratuidade de ensino, 
em turmas regulares, nos cursos formac;:ao de professores e de extensao. 

Cl..AUSULA DECIMA TERCEIRA-CONVENIOS 
·, 

. 
'

Faculta-se aos empregadores a concessao dos Pianos de Saude, SALUTAR, SEMPRE ODONTO e 
UNIMED, conveniados ao SINDELIVRE, aos seus empregados e dependentes, com descontos 
especiais. 
PARAGRAFO SEGUNDO: o beneffcio desta clausula nao incorpora ao salario para nenhum fim. 

Contrato a Tempo Parcial 

CLAUSULA DECIMA QUARTA-CONTRATO TEMPO PARCIAL 
Faculta-se aos empregadores nos casos em que a jornada semanal nao exceda a 25 horas, a 
adoc;:ao do contrato de trabalho em regime de tempo parcial. Para os atuais empregados a adoc;:ao 
do regime de tempo parcial sera feita mediante requerimento. 

PARAGRAFO UNICO: Os empregados sob regime de tempo parcial nao poderao prestar horas 
extras. 

Cl..AUSULA DECIMA QUINTA-CONTRATO PRAZO DETERMINADO 
Faculta-se aos empregadores a contratac;:ao de empregados por prazo determinado, de que trata a 
Lei 9601/98, independentemente das condic;:oes estabelecidas no§ 2Q do art. 443 da CLT, em 
qualquer atividade, nas hip6teses de admissoes que representem acrescimo no numero de 
empregados, sendo estabelecido para limites e contratac;:aa os percentuais previstos no artigo 3Q 
da Lei 9601/98. 
PARAGRAFO PRIMEIRO: Na hip6tese de rescisaa antecipada do contrato de trabalho determinado, 
por quaisquer das partes contratantes, sera devida pela parte que teve a iniciativa da rescisao a 
outra parte, indenizac;:ao equivalente a 10% dos salarios a que tera direito o empregador ate o 
termina do contrato par prazo determinado. 
PARAGRAFO SEGUNDO: Em caso de descumprimenta do contrato de trabalho par prazo 
determinado sera devida multa equivalente a l{um) salaria-mfnimo, pela parte infratora, naa se 
considerando infrac;:ao a rescisao antecipada, par qualquer das partes. 
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Outros grupos espedficos 

CLAUSULA DECIMA SEXTA- AUTONOMOS 
Faculta-se aos empregadores a contratac;:ao de mestres / instrutores I monitores autonomos, nos 

termos da Lei, quando nao houver exclusividade de trabalho no estabelecimento de ensino livre. 

Relai;:oes de Trabalho - Condii;:oes de Trabalho, Normas de Pessoa! e Estabilidades 

Estabilidade Pai 

CLAUSULA DECIMA SETIMA- LICEN�A PATERNIDADE 
As entidades/empresas concederao aos seus empregados por ocasiao do nascimento dos filhos, 

licenc;:a paternidade de S(cinco) dias consecutivos, mediante comprovac;:ao, contados a partir da 

data do nascimento. 

Estabilidade Adoi;:ao 

CLAUSULA DECIMA OITAVA- MULHER ADOTANTE 
., 

• 
I 

A empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoc;:ao de crianc;:a sera concedida 

licenc;:a maternidade nos termos do Art.392 da CLT, as condic;:oes sao as mesmas da gestante. 

a) Sera concedida licenc;:a remunerada, como previsto no Artigo 7Q, inciso XVIII, da Constituic;:ao

Federal, de 120 (cento e vinte) dias, ao(a) empregado(a) adotante a partir da efetiva e comprovada

guarda do mesmo.

PARAGRAFO UNICO: Caso a guarda provis6ria seja concedida por prazo inferior a 120 (cento e

vinte) dias, a licenc;:a tera o mesmo prazo da guarda, sendo facultado a empregada prorrogar a

licenc;:a ate a totalizac;:ao dos 120 (cento e vinte) dias, na hip6tese da guarda ser prorrogada pelo

mesmo prazo, ou superior, devendo comunicar imediatamente, o fato a empresa.

b) A empresa pagara a seus empregados auxflio-natalidade, nas condic;:oes preconizadas na Ordem

de Servic;:o nQ 02 da IAPAS.

c) A entidade complementara a salario-maternidade pago pela Previdencia Social., de modo a

garantir remunerac;:ao integral durante o perfodo de durac;:ao da licenc;:a maternidade ou

remunerada mediante adoc;:ao.

Outras normas de pessoal 

ClAUSULA DECIMA NONA- REGULAMENTO INTERNO 
As empresas visando elevar a autoestima dos empregados poderao criar Regulamento interno 

observando as caracterfsticas das atividades exercidas, criando em conjunto ou isoladamente 

criterios (gratificac;:ao ou promoc;:ao) por qualificac;:ao, antiguidade ou produtividade. 

PARAGRAFO UNICO: O regulamento devera ser depositado no sindicato representante da 

categoria profissional. 

ra do Rosa 
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Jornada de Trabalho - Dura�ao, Distribui�ao, Controle, Faltas 

Dura�ao e Horario 

Cl.AU SULA VIGESIMA - DURA�AO HORA AULA 
Para todos os efeitos, a durac;:ao das aulas para os cursos livres sera de 60 (sessenta minutos). 

Compensa�ao de Jornada 

Cl..AUSULA VIGESIMA PRIM El RA - BANCO DE HORAS 
Fica estabelecido o Banco de Horas, pelo qual os estabelecimentos de ensino livre ficam 
desobrigados de pagar o acrescimo de salario, se o excesso de horas em um dia for compensado 
pela correspondente diminuic;:ao em outro dia, no prazo de 12 (doze) meses. 
PARAGRAFO PRIMEIRO: No caso de rescisao contratual o empregado tera direito de receber as 
horas extras nao compensadas, com adicional de 50% no ato da rescisao. 
PARAGRAFO SEGUNDO: O maxima de horas extraordinarias sera de 2 (duas) horas por dia. 

Outras disposi�oes sobre jornada 

Cl..AUSULA VIGESIMA SEGUNDA- REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 

• 
I 

A partir de 01/05/2016, os Cursos Livres desmembrarao o repouso semanal remunerado e pagarao 
em destacado do valor do salario aula, especificando-o atraves de rubrica em separado nos 
contracheques e recibos salariais dos lnstrutores. 
PARAGRAFO PRIMEIRO: O salario mensal dos lnstrutores nos Cursos Livres sera calculado 
somando-se o valor do salario-base mais 1/6 (um sexto) referente ao repouso semanal 
remunerado, multiplicando pelo numero de horas-aula exercidas no mes; como exemplo o salario
hora de R$ 15,00 vezes 30 horas, mais 1/6 = R$ 450,00 + R$ 75,00 = R$ 525,00. 

Cl..AUSULA VIGESIMA TERCEIRA- DATA SIMBOLICA 
Os cursos livres consagram a data de 04 de outubro, aniversario de Sao Francisco de Assis a ser 
comemorado como o Dia da Liberdade. 

Cl..AUSULA VIGESIMA QUARTA- DIA DOS EMPREGADOS EM CURSOS LIVRES 
Fica institufdo o dia 15 de outubro, como data consagrada aos empregados dos cursos livres, com 
suspensao do expediente nas entidades. 

Ferias e Licen�as 

Dura�ao e Concessao de Ferias 

Cl..AUSULA VIGESIMA QUINTA- INICIO DE GOZO DE FERIAS 
O infcio das ferias individuais ou coletivas nao podera coincidir com sabados, domingos, feriados 
ou ja compensados devendo ser fixado a partir do primeiro dia util da semana. 

do Rosa 
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Saude e Seguran�a do Trabalhador 

Uniforme 

cLAusULA VIGESIMA SEXTA- UNIFORME 
Fornecimento gratuito de uniformes quando de uso obrigat6rio no estabelecimento. 

Aceita�ao de Atestados Medicos 

Cl.AUSULA VIGESIMA SETIMA-ATESTADO MEDICO 
Serao validos para abono de faltas ou atrasos, atestados medicos ou odontol6gicos fornecidos par 
servic;:os de saude publica, conveniados a pr6pria empresa, ou servic;:os conveniados pelo sindicato 
dos Empregados. 

Rela�oes Sindicais 

Cl.AUSULA VIGESIMA OITAVA-CONTRIBUl<;AO PATRONAL DA CONVEN<;AO 
As empresas terao de efetuar o pagamento correspondente ao percentual de 5% (cinco por c,ento) 
sobre total bruto da folha de pagamento do mes de maio/16 e ou remunerac;:ao de 
autonomos e pr6-labore a ser recolhido ao SINDELIVRE/RIO no mes de junho de 2016, fixado em 
Assembleia a contribuic;:ao mfnima, quantia de R$ 270,00 (duzentos e setenta Reais) e em outubro 
de 2016 a segunda parte da contribuic;:ao R$ 70,00 (setenta Reais). 
PARAGRAFO UNICO: As entidades ou associac;:oes sem fins lucrativos contribuirao com o 
pagamento de 2%(dois par cento) respeitando o mesmo criteria acima. 

Outras disposi�oes sobre rela�ao entre sindicato e empresa 

Cl.AUSULA VIGESIMA NONA-INFORMATIVO 
Sera autorizada a fixac;:ao de boletins informativos nas dependencias da empresa, exclusivamente 
para informac;:ao e divulgac;:ao das utilidades do Sindicato, precedente 104 do Tribunal Superior do 
Trabalho, desde que solicitado previamente. 

Outras disposi�oes sobre representa�ao e organiza�ao 

cLAusuLA TRIGESIMA - REPRESENTA<;AO: CURSOS LIVRES E SIMILARES 
O presente instrumento normativo se aplica as relac;:oes de trabalho existentes ou que venham a 
existir entre os empregados e os cursos ou escolas livres, sendo empresas ou entidades, situados 
no Munidpio do Rio de janeiro. 
PARAGRAFO PRIMEIRO: Entende-se por curso ou escola livre as instituic;:oes ou cursos definidos 
como livres, empresas nao sujeitas a autorizac;:ao de funcionamento por parte dos 6rgaos de 
educac;:ao do poder publico, nem fiscalizac;:ao pedag6gica ou administrativa. Destinam-se a 
orientac;:ao e formac;:ao profissional e cultural de cursos e atividades equivalentes, podendo ser 
empresa ou entidade, curso de idiomas, preparat6rios, pre-vestibulares, jurfdicos, seriados e ou 
similares. 
PARAGRAFO SEGUNDO: As empresas (instituic;:oes, entidades fundacionais de economia mista, 
paristatal, privadas e nao governamentais, outras por similitude) que mantiverem convenios com a 
Uniao, Estado ou Munidpios, cumprirao as normas coletivas, tendo as obrigac;:oes de fazer por 
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for�a da Data Base da Categoria. Previsto no Texto Constitucional art. 72, XXVI, art. 82 - VI e 114 
(par.22 e 172) assegurado no Diploma Consolidado e seguintes do 611 do mesmo diploma. 
PARAGRAFO TERCEIRO: As entidades que venham manter convenios com os 6rgaos publicos 
(Uniao, Estado. Municfpios) os contratos e convenios separados sejam par prazo determinado, 
cujos contratos de trabalho sao variados a revisao salarial na Data Base, fica garantida a corre�ao 
devida a todos que sera paga no mes subsequente e retroativos. 

Disposi!;fies Gerais 

Mecanismos de Solu!;ao de Conflitos 

Cl.A.USULA TRIGESIMA PRIMEIRA-COMISSAO DE CONCILIAc;AO PREVIA 
Nos termos da lei 9.958/2000, os signatarios da presente conven�ao coletiva de trabalho concorda 
em estabelecer Comissao de Concilia�ao Previa, mediante regulamento a ser discutido e aprovado 
pelas partes signatarias atraves de comissao permanente de ambito municipal. 
PARAGRAFO PRIMEIRO: A presente Conven�ao Coletiva nas clausulas referentes a Comissao de 
Concilia�ao Previa tern vigencia par l(um) ano {doze meses), a partir de 01/05/2016, ate 
30/04/2017, podendo ser revogada integralmente ou com modifica�6es convencionad�s en,tre as 
partes par intermedio de nova prazo de vigencia, permitidos termos aditivos no decorrer da 
vigencia ora estabelecida. 
PARAGRAFO SEGUNDO: A CCP entre SINDELIVRE e o SENALBA/RIO CAPITAL funcionara na Avenida 
Treze de Maio, 13 I SI. 901, Centro - RJ. 

Descumprimento do lnstrumento Coletivo 

Cl.A.USULA TRIGESIMA SEGUNDA-MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA CONVENc;AO 
0 descumprimento da presente Conven�ao Coletiva, obriga a parte infratora ao pagamento da 
multa, a importancia correspondente a um salario-mfnimo da categoria, em favor da parte 
prejudicada, ap6s esgotada a instancia da comissao paritaria. 

Cl.A.USULA TRIGESIMA TERCEIRA-ABRANGENCIA TERRITORIAL 
Fica expressamente reconhecido este instrumento Normativo de Trabalho, se limitando ao 
Munidpio do Rio de Janeiro. 

Cl.A.USU LA TRIGESIMA QUARTA-FORO COMPETENTE 
Fica estabelecido que o faro trabalhista competente, para dirimir controversias jurfdicas relativas 
cumprimento das clausulas, e a  Comissao de Concilia�ao Previa nos moldes do art. 
625-E da CLT e a  Justi�a do Trabalho.

Cl.A.USULA TRIGESIMA QUINTA-BANCO DE IDEIAS 
As empresas/entidades criarao um sistema de incentivo a sugest6es para capta�ao de ideias 
dos(as) empregados(as) na redu�ao dos custos operacionais, coma tambem, ao aumento de 
produtividade. Sendo que a sugestao, se aplicada e demonstrando resultados positivos, sera 
recompensada com uma balsa de estudos na unidade. 
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Rio de Janeiro, ................ de 2016. 
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