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INSTITUTO FINSOL - IF, CNPJ n. 08.474.978/0001-05, neste ato representado(a) por seu Diretor, Sr(a).
MARCELLO GEORGE DE MELO PINTO;

FEDERACAO NACIONAL DE CULTURA FENAC, CNPJ n. 37.138.096/0001-69, neste ato representado(a)
por seu Presidente, Sr(a). JOSE ALMERO MOTA;

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 2011 a 30
de abril de 2012 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 EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, com abrangência territorial em PI.

Salários, Reajustes e Pagamento

Piso Salarial

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL

É fixado o salário base de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), admissão a partir de 1°de maio de
2011, para 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro horas) semanais, já incluso o repouso
semanal remunerado.

Reajustes/Correções Salariais

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL E DATA-BASE



O INSTITUTO FINSOL, concederá um reajuste salarial a partir de 1º de maio de 2011 que será de
6,5% (seis vírgula cinco por cento), a ser aplicado sobre os salários praticados em 1º maio de 2010.

PARÁGRAFO ÚNICO �As antecipações já concedidas poderão ser deduzidas a critério do
empregador.

Pagamento de Salário � Formas e Prazos

CLÁUSULA QUINTA - DATA DE PAGAMENTO

O empregador se obriga a efetuar o pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subseqüente. As
empresas que não efetuarem os pagamentos dos salários e vales em moeda corrente, deverá proporcionar
aos empregados, tempo hábil para o recebimento no banco dentro da jornada de trabalho, desde que
coincidente com o horário bancário, excluindo-se os horários de refeição.

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros

Outras Gratificações

CLÁUSULA SEXTA - ANUÊNIO

Será concedido o percentual de 1% (um por cento) a título de anuênio, sobre o salário dos empregados
que completarem um ano de serviço, até o máximo de 10% (dez por cento).

Adicional de Hora-Extra

CLÁUSULA SÉTIMA - HORAS EXTRAS

As horas extras em dias úteis serão remuneradas em 50% (cinqüenta por cento), e em 100%
(cem por cento), nos domingos e feriados.

Auxílio Alimentação

CLÁUSULA OITAVA - VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO

Será disponibilizado mensalmente aos empregados com carga-horária de 44 horas semanais ticket
alimentação no valor de R$ 300,00 (mensal) e ticket refeição no valor de R$ 16,50 (por dia útil de
trabalho) em cartão único ou cartões de VR e VA.

Auxílio Saúde

CLÁUSULA NONA - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA

Será assegurada assistência médica e odontológica aos empregados e seus dependentes legais,
fornecida pelo Instituto Finsol e com participação do trabalhador a ser definida pela entidade.

Contrato de Trabalho � Admissão, Demissão, Modalidades

Normas para Admissão/Contratação



CLÁUSULA DÉCIMA - ADMISSÕES APÓS MAIO/2010

O reajuste salarial dos empregados admitidos após 01/05/2010, até 30/04/2011, será calculado
proporcionalmente ao mês de admissão.

Desligamento/Demissão

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - HOMOLOGAÇÕES

As homologações das rescisões contratuais dos empregados com mais de um ano de serviço, só
serão válidas quando feitas com assistência do SENALBA em suas respectivas Delegacias Sindicais
ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho.

Aviso Prévio

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - AVISO PRÉVIO

Aos empregados com 45 (quarenta e cinco) anos de idade ou mais, fica garantida além do
aviso prévio de 30 (trinta) dias, uma indenização correspondente a mais 10 (dez) dias de
salário, acrescida de mais 1 (um) dia de salário por ano de serviço prestado ao Instituto Finsol.

Parágrafo único - Esta cláusula não se aplica ao empregado que se aposentar e continuar trabalhando no
mesmo estabelecimento empregador.

Outras normas referentes a admissão, demissão e modalidades de contratação

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO

Fica prevista nesta Convenção a faculdade da utilização do contrato temporário de trabalho, nos termos da
legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CARTA DE REFERÊNCIA

O Instituto Finsol fornecerá no ato da homologação, ao empregado dispensado sem motivo justificado, uma
carta de referência, desde que solicitada 90 (noventa) dias após a homologação.

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

Igualdade de Oportunidades

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - RECRUTAMENTO INTERNO

Assegurar prioridade de recrutamento interno no provimento de novas vagas, formalizado por circular
informativa da instituição.

Estabilidade Serviço Militar

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - EMPREGADO COM IDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR

Estabilidade provisória ao empregado em idade de prestação do serviço militar, desde a data
do alistamento, até 30 (trinta) dias após o desligamento.



Jornada de Trabalho � Duração, Distribuição, Controle, Faltas

Duração e Horário

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DURAÇÃO DA HORA TRABALHADA

Para todos os efeitos, a duração da hora-aula trabalhada em cursos livres será de 60 (sessenta) minutos.

Parágrafo Único: A fração da hora aula trabalhada a mais, será paga proporcionalmente.

Compensação de Jornada

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA APURAÇÃO

A apuração das horas em excesso dar-se-á impreterivelmente no período trabalhado de 90 (noventa) dias,
dando-se a compensação, mediante a concessão de folgas nos 30 (trinta) dias subseqüentes, de forma a
priorizar a vontade manifesta do empregado, sem prejudicar, todavia, o Instituto Finsol.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na hipótese de impossibilidade do Instituto Finsol cumprir os prazos acima
estabelecidos, obriga-se ao pagamento das horas trabalhadas em excesso, acrescidas do percentual de 50%
(cinqüenta por cento), constante neste Acordo, cominadas com a CLT, nos casos de hora extra-noturna.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os funcionários que estejam em débito de horas com o Instituto Finsol, poderão ter
suas horas compensadas pelo banco de horas, e após o período de 90 (noventa) dias, caso não ocorra
compensação, terão suas horas descontadas em pagamento salário.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - BANCO DE HORAS

O banco de horas é o instrumento escolhido para o controle da jornada de trabalho, dando-se a compensação
através da folga dos trabalhadores, considerando-se para cada hora em excesso uma hora de folga, devendo ser
observado o acúmulo da quantidade de uma jornada diária a fim de empregado possa gozar de uma folga diária
integral. O sistema de compensação não poderá prejudicar o direito do empregado quanto aos intervalos de
alimentação, descanso entre jornadas e repouso semanal remunerado, ficando assegurado que o presente
acordo abrange todos os empregados do Instituto Finsol.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso ocorra do Instituto Finsol, por questões do seu interesse, liberar e/ou suspender
a atividade laboral, os empregados não sofrerão prejuízo de qualquer ordem, computando-se a jornada mesmo
que interrompida, com que se trabalhada fora. Acaso o Instituto Finsol não funcione em dias de sábado, as
quatros horas dos sábados poderão ser computadas para efeito da compensação de jornada no banco de horas
previsto neste instrumento.

Controle da Jornada

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO CONTROLE

O controle será confeccionado pelo Instituto Finsol, com apuração mensal, através de formulário próprio (Livro de
Ponto), em três vias, ficando uma com a Empresa, uma entregue ao empregado e a terceira enviada ao
SENALBA, para que viabilize a fiscalização individual do empregado e do Sindicato da Categoria, consolidado
mensalmente, onde o empregado e o Instituto Finsol assinarão a veracidade das quantidades de horas de
créditos ou débito transportadas a cada fechamento do seu controle de ponto anterior.



CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CONTROLE DE JORNADA DE TRABALHO

O colaborador que exerce cargo de Agente de crédito e Coordenador de agência serão considerados como
serviços externos ao local habitual de trabalho, incompatível com a fixação e controle diário de horário de
trabalho, deverá portar o controle de ponto externo.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os empregados ocupantes de cargo de Superintendência e gerencias bem como aqueles
que prestam serviços externos incompatíveis com o controle de horário de trabalho; podendo ser trabalho em
domicílio, não estão abrangidos pelo Capítulo de Duração do Trabalho - artigo 57 a 75 da CLT.

Outras disposições sobre jornada

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DOS DOMINGOS E FERIADOS

As jornadas diárias normais, conforme prescrição legal, trabalhadas em domingos e feriados, não farão parte do
Banco de Horas, sendo estas, quando da sua realização, regidas conforme a Cláusula 6ª da CCT vigente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em caso de ocorrência de horas de trabalho excedentes nestes dias, estas horas
serão consideradas excepcionais e deverão ser pagas com o acréscimo da Clausula 6ª da CCT, em dobro,
calculadas sobre o salário do empregado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA DEMISSÃO

Ocorrendo demissão do empregado, o Instituto Finsol pagará junto às demais verbas rescisórias, o saldo credor
de horas, aplicando-lhe o percentual vigente na data de realização do respectivo trabalho extraordinário. Sendo o
saldo das horas negativo, estas serão absorvidas pelo Instituto Finsol, inclusive, por ocasião do fechamento dos
períodos constante no Acordo.

Saúde e Segurança do Trabalhador

Uniforme

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - UNIFORMES

As empresas fornecerão uniformes gratuitamente aos empregados, quando por elas exigidos na prestação
de serviços e quando a atividade assim o exigir.

CIPA � composição, eleição, atribuições, garantias aos cipeiros

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - CIPA

O Instituto Finsol instituirá no prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura desta Convenção, CIPA no
local que ainda não foi constituída, observando os preceitos legais, comunicando ao SENALBA para que
realize as eleições para os membros representantes dos empregados.

Relações Sindicais

Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho



CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO ACESSO DOS DIRIGENTES SINDICAIS

As partes concordam que os dirigentes sindicais tenham acesso as dependências internas da
empresa, desde que tenham agendado, com antecedência, diretamente com a Diretoria, a
qual expressará, por escrito, sua concordância.

Contribuições Sindicais

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - CONTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADOS

Fica estabelecido que todos os empregadores se obrigam a efetuar o desconto em folha de
seus funcionários sindicalizados ao SENALBA-PI, de conformidade com o artigo 8º inciso IV
da Constituição Federal, no percentual de 3% (três por cento).

Parágrafo Primeiro: O recolhimento das importâncias objeto dos descontos previstos no
�caput� desta cláusula, deverá ser efetuado diretamenteà tesouraria do SENALBA/PI, ou
recolhido através de depósito na Caixa Econômica Federal, na C/C nº 01030-5, agência 1607,
Operação 003, devendo a entidade/empresa enviar o comprovante de depósito, acompanhado
da relação onde conste o nome do empregado, o valor da remuneração e o valor do desconto.

Parágrafo segundo: Será garantido ao empregado, o direito de oposição ao desconto desta
contribuição, devendo o mesmo manifestar-se individualmente e por escrito, até 10 (dez) dias
após a efetivação do referido desconto, na sede do sindicato ou encaminhado por correio com
aviso de recebimento (AR).

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR

O INSTITUTO FINSOL contribuirá, nos termos do art. 8º, IV da Constituição Federal, integrantes da
categoria econômica, filiados/associados do sindicato, conforme aprovado em Assembléia,
com 2% (dois por cento) sobre o total da folha de pagamento de maio de 2011, não podendo
ser nunca inferior a R$ 80,00 (oitenta reais). A contribuição será cobrada independentemente
da Convenção Coletiva de Trabalho e o seu recolhimento será feito através de guia de
cobrança com o vencimento previamente estabelecido, pagável por compensação bancária.

Parágrafo Único: A contribuição mínima de R$ 80,00 (oitenta reais) estabelecida no �caput�
desta cláusula, aplica-se também as Entidades/Empresas que não possuem empregados.

Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - QUADRO DE AVISOS

Fica assegurado ao SENALBA o direito de usar um quadro de avisos, a ser designado para este fim
pelos empregadores, para a divulgação de assuntos de interesse da categoria, sendo vedada toda e



qualquer propaganda política-partidária, ou contra a administração do Instituto Finsol.

Disposições Gerais

Mecanismos de Solução de Conflitos

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - JUÍZO COMPETENTE

Será competente a Justiça do Trabalho para dirimir quaisquer divergências surgidas na aplicação da
presente Convenção Coletiva de Trabalho.

Aplicação do Instrumento Coletivo

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - APLICAÇÃO

O presente acordo coletivo de trabalho aplicar-se-á a todos os empregados do INSTITUTO FINSOL
localizados no estado do Piauí, na Av. 19 De Outubro, Q 39, C07, Sala 02-Térreo, Parque Piauí,
Teresina, CEP: 64.025-100, CNPJ: 08.474.978/0004-40; Av. Prof. João Menezes, 676, Centro, São
Raimundo Nonato, CEP: 64.770-000, CNPJ: 08.474.978/0015-00; Rua Coelho Rodrigues, 525-4,
Centro, Picos, CEP: 64.600-000, CNPJ: 08.474.978/0011-79; Rua Francisco Conrado, Sala 491,
Centro, Campo Maior, CEP: 64.280-000; CNPJ: 08.474.978/0013-30; Rua José Guimaraes, 420-A,
Centro, Floriano, CEP: 64.800-000, CNPJ: 08.474.978/0007-92; Rua Professor João Paulo, 55, Centro,
Esperantina, CEP: 64.180-000, CNPJ: 08.474.978/0018-45 e Av. 04 De Julho, Ed. Zé Irene, Sala 04,
Centro, Piripiri, CEP: 64260-000, CNPJ: 08474978/0017-64.

Descumprimento do Instrumento Coletivo

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - MULTAS

Multa equivalente a 5% (cinco por cento) do piso salarial, vigente na época do evento e por empregado
envolvido, em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas contidas nesta norma, revertendo o
benefício em favor da parte prejudicada.

Outras Disposições

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DO OBJETO DO ACORDO

O Objeto do presente acordo é estabelecer as normas e procedimentos com relação à Jornada de Trabalho, sua
Duração, Distribuição, Controle e Faltas.

JOSE ALMERO MOTA
Presidente

FEDERACAO NACIONAL DE CULTURA FENAC



MARCELLO GEORGE DE MELO PINTO
Diretor

INSTITUTO FINSOL - IF

CARMEN SIQUEIRA DE OLIVEIRA
Presidente

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


