
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2009/2010

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PI000076/2009
DATA DE REGISTRO NO MTE: 17/08/2009
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR034828/2009
NÚMERO DO PROCESSO: 46214.003464/2009-18
DATA DO PROTOCOLO: 05/08/2009

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

SIND.DOS EMPREG.EM ENTID.CULT. RECREAT.DE ASSIST. SOC. DE ORIENT.E FORM.PROF.NO
ESTADO DO PIAUI, CNPJ n. 04.957.606/0001-70, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a).
CARMEN SIQUEIRA DE OLIVEIRA;

E

CENTRO DE DEFESA DA MULHER DO PIAUI, CNPJ n. 10.332.492/0001-76, neste ato representado(a)
por seu Presidente, Sr(a). MARIA DA CONCEICAO LIMA CARVALHO;

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 1º de maio de 2009 a 30
de abril de 2010 e a data-base da categoria em 1º 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) Todos os empregados que trabalham nas unidades do Centro de Defesa da Mulher, com
abrangência territorial em PI.

Salários, Reajustes e Pagamento

Reajustes/Correções Salariais

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE SALARIAL

O CDM reajustará os salários de seus empregados, de acordo com o reajuste do Salário
Mínino Nacional.
PARAGRAFO ÚNICO: Ficando da seguinte forma:
Nº CARGOS CARGA HORÁRIA

SEMANAL
SALÁRIO
CONTRATUAL(R$)

01 PROFESSOR 20H 465,00
02 PROFESSOR 40H 912,00
03 AUXILIAR DE SALA 40H 465,00
04 SERVIÇOS GERAIS 40H 465,00
05 AGENTE DE PORTARIA 08H 465,00



Jornada de Trabalho � Duração, Distribuição, Controle, Faltas

Compensação de Jornada

CLÁUSULA QUARTA - COMPENSAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO

O CDM ficam autorizados a compensar as horas extraordinárias, de modo que o aumento ou a
redução em um dia seja compensado em outro dia, assim como o trabalho em dia de folga ou
feriado.
Parágrafo Primeiro - as compensações previstas nesta cláusula, em dias úteis, deverão
ocorrer dentro do prazo de noventa dias, contados a partir do mês subseqüente ao da
ocorrência e, caso isso não ocorra, o empregado deverá receber as horas de que seja credor,
com adicional de 70% (setenta por cento).
Parágrafo Segundo � O CDM assegurará aos empregados que trabalharem em dias de
repouso ou feriado, a compensação em outro dia na razão de duas horas de descanso para
cada hora trabalhada. Nesses casos, o prazo para compensação será de 120 (cento e vinte)
dias. Não havendo compensação dentro do prazo, o empregado receberá as horas
trabalhadas que sejam credoras, com o adicional de 100% (cem por cento).
Parágrafo Terceiro � No caso de rescisão de contrato de trabalho, por iniciativa do
empregador, havendo crédito de horas extras em favor do empregado este receberá no Termo
de Rescisão o valor correspondente com os respectivos adicionais e, no caso de haver em
débito perdoados pelo empregador.

Férias e Licenças

Licença Remunerada

CLÁUSULA QUINTA - LICENÇA PARA CASAMENTO

O CDM concederá aos seus empregados que contraírem núpcias, 5 (cinco) dias úteis de
licença, contados da data do casamento.

Saúde e Segurança do Trabalhador

Insalubridade

CLÁUSULA SEXTA - PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE

Os empregados do CDM que desenvolvem atividades perigosas ou insalubres, terão direito ao
recebimento de adicional de insalubridade ou periculosidade sobre o percentual do Salário
Nominal, conforme a Lei vigente.

Relações Sindicais



Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho

CLÁUSULA SÉTIMA - QUADRO DE AVISO

Fica estabelecido que o CDM permitirá a fixação de editais, avisos e outros informes, de
responsabilidade do SINALBA/PI e de interesse geral dos empregados, desde que o conteúdo
das informações não tenha caráter político-partidário ou ofensivo.

CLÁUSULA OITAVA - DIRIGENTES SINDICAIS

FREQUÊNCIA LIVRE �O CDM, assegurará a freqüência livre aos dirigentes sindicais, para
participarem de assembléias e reuniões sindicais do SENALBA/PI, devidamente convocados
e comprovadas, uma hora antes de término do expediente normal, desde que comunicados
previamente, com antecedência mínina de 24 (vinte e quatro) horas.

Contribuições Sindicais

CLÁUSULA NONA - TAXA ASSISTENCIAL

O CDM descontará dos seus empregados sindicalizados/filiados o percentual de 1% (um por
cento) sobre o salário do mês de maio de 2009, conforma aprovado em assembléia geral, e
recolher até o décimo dia do mês subseqüente, na conta corrente n° 01030-5, na agência
1607, Operação 03, da Caixa Econômica Federal.
PARAGRAFO PRIMEIRO:Para exercer o direito de oposição o empregado deverá enviar ao
sindicato solicitação de opisição ao desconto no prazo de 10 dias, apos ciencia da informação.

Disposições Gerais

Descumprimento do Instrumento Coletivo

CLÁUSULA DÉCIMA - NEGOCIAÇÕES

Em caso de recusa nas negociações fica autorizada Superintendência Regional do Trabalho
interceder e fiscalizar o cumprimento do presente Acordo Coletivo de Trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - MULTA

O CDM pagará a título de multa, o valor correspondente a 10%(dez por cento), incidente sobre
o salário do empregado prejudicado, em caso de não cumprimento de qualquer cláusula deste
acordo, que deverá ser repassado em favor do mesmo empregado.
E, estarem justos e acordados, assinam o presente acordo coletivo de trabalho em seis vias e
teor e mesma forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.



CARMEN SIQUEIRA DE OLIVEIRA
Presidente

SIND.DOS EMPREG.EM ENTID.CULT. RECREAT.DE ASSIST. SOC. DE ORIENT.E
FORM.PROF.NO ESTADO DO PIAUI

MARIA DA CONCEICAO LIMA CARVALHO
Presidente

CENTRO DE DEFESA DA MULHER DO PIAUI


