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PAUTA DE REIVINDICA<;OES DOS EMPREGADOS EM 
ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTENCIA 
SOCIAL, DE ORIENTA<;Ao E FORMA<;Ao PROFISSIONAL DO 
MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO. SENALBA I RIO - CAPITAL. 

ANO - 2016 

Clausula Primeira: Os salarios deverao ser atualizados pelo lNPC I IBGE Pleno do 

periodo de 1 ° de maio de 2015 a 30 de abril de 2016; 

Clausula Segunda: Piso salarial de acordo" com o estabelecido pelo Governo Estadual: 

Clausula Terceira: Faculta-se aos empregadores a concessao de Ticket refei9ao aos 

seus empregados ; 

Clausula Quarta: As empresas que ja instituiram o Ticket Refei9ao, o mesmo devera 

sofrer um acrescimo no mesmo valor do reajuste salarial; 

Clausula Quinta: Os empregados em gozo de Auxilio - Ooen9a Previdenciario. fica 

assegurado uma complementa9ao salarial entre o beneficio pago pela Previdencia Social 

e a  remunera9ao devida pela entidade empregadora, inclusive 13° salario; 

Clausula Sexta: As entidades empregadoras que ainda nao concedem o Auxilio Funeral 

e Seguro de Vida em grupo aos seus empregados, devem faze-lo, com custo minimo 

para as institui9oes; 

Clausula Setima: Fica instituida a data comemorativa da categoria o dia 31 (trinta e 

um) de outubro, data da cria9ao da categoria; 

Clausula Oitava: Os empregados que completaram um ano de contrato de trabalho 

farao jus a 1 % (um por cento) do salario base , lirnitado a quatro anuenio; 

Clausula Nona: 0 empregado que tiver alta do INSS e for demitido pela institui9ao. a 

mesma devera arcar com mais um salario a titulo de multa; 

Clausula Decima: As institui9oes deverao conceder um Abono de Participa9ao aos 

ernpregados no Atingimento de Metas estabelecidas pela entidade, conforme previsto na 

Lei 10.101/2000; 

Clausula Decima-Primeira: Controle de horario para os efeitos do Art. 74 da CLr, as 

empresas com mais de dez funcionarios e que que estejam obrigados a assinalar o 
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controle de horario, poderao, para tanto, utilizar controle de ponto manual, mecanico ou 
eletronico; 

Paragrafo Unico - As empresas que se utilizem do controle de ponto eletronico, 
atraves da marca<;ao biometrica., quando da celebra<;ao do presente instrumento, poderao 
continuar fazendo uso dessa modalidade de controle de horario, desde que seja 
assegurada a inviolabilidade dos lan<;amentos do sistema, e que este sistema emita um 
relat6rio com os registros de ingresso e saida para efeito de controle pelos empregados e 
empregadores estando plenamente validados os lan<;amentos feitos atraves deste sistema 
(Portaria 1510 e 3 73 MTE). 

Clausula Decima-Segunda: Renova<;ao das clausulas da CCT 2015. 
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