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SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, CNPJ n. 03.810.406/0006-32, neste ato representado(a) por seu
Diretor, Sr(a). EWERTON NEGRI PINHEIRO;

E

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;

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) Empregados do Departamento Regional do SESI/PI, com abrangência territorial em PI.

Salários, Reajustes e Pagamento

Piso Salarial

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL

Fica garantido que o menor piso salarial dos empregados do SESI/DR/PI será de R$ 492,90
(quatrocentos e noventa e dois reais e noventa centavos), a partir de maio de 2009.

Reajustes/Correções Salariais

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL NA DATA BASE

O SESI/DR/PI, a partir de 1º de maio de 2009, concederá reajuste salarial para seus
empregados de 6% (seis por cento) incidente sobre o salário pago em 1º de maio de 2008.

PARÁGRAFO ÚNICO



Com o reajuste concedido ficam repostas eventuais perdas salariais e/ou diferenças, ocorridas
em períodos anteriores, especialmente, de maio/2008 a abril/2009.

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros

Adicional de Hora-Extra

CLÁUSULA QUINTA - HORAS EXTRAS

A jornada de trabalho diário poderá ter prorrogação independentemente de assinatura de
contrato com os empregados, de até 2 (duas) horas suplementares, as quais serão
remuneradas com um acréscimo, no mínimo de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor da
hora normal. Quando o trabalho extraordinário ocorrer em dias de repouso (domingos e
feriados) a prorrogação da jornada será remunerada com adicional de 100% (cem por cento)
sobre a hora normal.

Auxílio Alimentação

CLÁUSULA SEXTA - TÍQUETES REFEIÇÃO

Fica acordado que o Departamento Regional do SESI/DR/PI fornecerá mensalmente, 22 (vinte
e dois) tíquetes refeição, no valor de R$ 7,00 cada, totalizando R$ 154,00, procedendo o
desconto de 10% (dez por cento) do valor dos tíquetes no salário do empregado beneficiado.

Jornada de Trabalho � Duração, Distribuição, Controle, Faltas

Duração e Horário

CLÁUSULA SÉTIMA - JORNADA DE VIGIA

Fica convencionado que a jornada de vigia observará o turno de 12 (doze) por 36 (trinta e seis)
horas e no que exceder a jornada semanal de 44 horas, será pago como hora extra, as quais
serão remuneradas com um acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor da hora
normal.

Compensação de Jornada

CLÁUSULA OITAVA - BANCO DE HORAS

O SESI/DR/PI poderá dispensar o trabalho do empregado ou solicitar o trabalho em horas
suplementares à jornada normal, dispensando-se o acréscimo de salário se, o excesso de
horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que
não exceda, no período máximo de um ano, a soma das jornadas semanais de trabalho
previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.

Saúde e Segurança do Trabalhador



Uniforme

CLÁUSULA NONA - UNIFORME

Na obrigatoriedade do uso de uniforme de trabalho, o empregador fornecerá gratuitamente sem
ônus para o empregado de no mínimo de 03 (três) fardas por ano. Após o uso fica o empregado
desobrigado a devolvê-lo.

Relações Sindicais

Contribuições Sindicais

CLÁUSULA DÉCIMA - TAXA ASSISTENCIAL

A empresa descontará dos salários de seus empregados beneficiários deste instrumento coletivo
de trabalho, no mês de maio de 2009, uma contribuição assistencial correspondente a 2% (dois
por cento) dos salários a ser recolhida aos cofres do SENALBA-PI, a ser recolhido até 10 (dez)
do mês subseqüente, junto à tesouraria do Sindicato ou mediante depósito bancário na conta
01030-5, Agência 1607, Operação 03 - Caixa Econômica Federal. Fica assegurado ao
empregado o direito de oposição mediante o envio de carta ao sindicato, no prazo de dez dias
do recebimento da informação de cobrança que deverá ser feita ao empregador e aos
empregados.

Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONCILIAÇÃO

As conciliações e as divergências surgidas entre as partes referentes à aplicação dos
dispositivos do presente Acordo Coletivo de Trabalho serão processadas obedecidas o
dispositivo no Artigo 613 da CLT.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PENALIDADE

O descumprimento do presente Acordo Coletivo de Trabalho, no todo ou em parte sujeitará a
parte infratora, se empregador, ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) do salário
mínimo vigente do país, a favor do empregado, excluídas as cláusulas que já possuam multa
própria ou previsão legal.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCALIZAÇÃO

A Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Piauí caberá a fiscalização do presente Acordo
Coletivo de Trabalho e aplicação de suas penalidades em caso de descumprimento do mesmo.

Outras disposições sobre representação e organização



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - QUADRO DE AVISO

Fica estabelecido que a empresa permitirá a fixação de editais e avisos, de responsabilidade do
SENALBA-PI e de interesse geral dos empregados da empresa.

Disposições Gerais

Outras Disposições

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO

Fica Eleito foro da cidade de Teresina-PI, para solução judicial em qualquer esfera, caso ocorra
descumprimento do Acordo Coletivo de Trabalho.

E, por estarem assim de acordo com os presentes Termos e Cláusulas, assinam o presente
Acordo Coletivo de Trabalho, em 03 (três) vias, para posteriormente registro e/ou arquivo junto
a DRT/PI.

Parnaíba, 21 de maio de 2009.

EWERTON NEGRI PINHEIRO
Diretor

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

CARMEN SIQUEIRA DE OLIVEIRA
Presidente

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


