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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 

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/PI, CNPJ n. 04.191.107/0001-15, neste
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JULIO CESAR DE CARVALHO LIMA;
 
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 01º de maio de 2020 a
30 de abril de 2021 e a data-base da categoria em 01º 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) dos empregados em entidades culturais, recreativas, de assistência social, de orientação
e formação profissional, com abrangência territorial em PI. 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE SALARIAL 

A partir de 1º de maio de 2020 os salários dos empregados, incluídos os ocupantes de cargos efetivos,
cargos de confiança e/ ou funções de confiança, do SENAR-AR/PI não serão reajustados, em virtude da
conjuntura atual do pais e do mundo, permanecendo os salários vigentes até 30/04/2021, compensando as
antecipações legais e/ou espontâneas concedidas no período, independente da data de admissão.

 

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS 

CLÁUSULA QUARTA - DEPÓSITO DE SALARIO EM CONTA SALARIO OU CONTA CORRENTE 

O SENAR-AR/PI depositará os salários de seus empregados em conta corrente, a cada dia 20 do mês
trabalhado. Caso a referida data caia em dia não útil, o pagamento se dará no dia útil anterior.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os procedimentos de operacionalização da presente cláusula serão definidos junto à
instituição financeira onde o SENAR-AR/PI mantém conta corrente.

 

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E
CRITÉRIOS PARA CÁLCULO 



CLÁUSULA QUINTA - DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO 

Será concedido antecipação de 50% (cinquenta por cento) do 13º salário, até o dia 30 de junho do ano em
curso

 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

CLÁUSULA SEXTA - CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO 

O SENAR/AR-PI concederá a seus empregados Auxilio Alimentação, sob a forma de crédito em cartão
magnético, destinado a aquisição exclusiva de alimentos, no valor total de R$ 754,19 (setecentos e
cinquenta e quatro reais e dezenove centavos) por mês, independentemente da quantidade de dias úteis e
de acordo com as normas do Programa de Alimentação do Trabalhador- PAT do Ministério do Trabalho e
Emprego- MTE. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para o cálculo proporcional do fornecimento do benefício-alimentação
considerar-se-á o valor unitário de R$ 34,28 (trinta e quatro reais e vinte e oito centavos). (22 x R$ 34,28). 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O benefício do Auxílio Alimentação ora acordado, pela sua própria natureza e de
acordo com a legislação específica que rege a matéria, não será, em qualquer hipótese, incorporado aos
salários dos empregados.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O benefício ora concedido será devido a todos os empregados, sem distinção
de cargos ou função, que estiverem no efetivo exercício de suas funções no SENAR/AR-PI. Nos períodos
de afastamentos será concedido, pelo período máximo, na seguinte forma: a) por 4 (quatro) meses, em
razão de licença maternidade; b) por 2 (dois) meses, no de auxílio doença; e, c) nas férias.

PARÁGRAFO QUARTO: A participação dos empregados no custeio desse benefício, corresponderá a 2%
(dois por cento) do valor total do benéfico.

PARÁGRAFO QUINTO: O SENAR/AR-PI, fornecerá no mês de dezembro, além do auxílio alimentação
mensal, 100% (cem por cento) do valor do vale como 13º auxílio alimentação a todos os empregados.

PARÁGRAFO SEXTO: o valor total será creditado em cartão de crédito emitido em nome do empregado,
para aquisição de gêneros alimentícios, até o primeiro dia útil de cada mês.

 

AUXÍLIO TRANSPORTE 

CLÁUSULA SÉTIMA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE 

O SENAR/AR-PI fornecerá Auxílio Transporte aos empregados interessados, com participação destes da
ordem de 6% (seis por cento), nos termos da legislação em vigor, desde que expressamente requerido e
autorizado.

 

AUXÍLIO SAÚDE 

CLÁUSULA OITAVA - REEMBOLSO DO PLANO DE SAÚDE MÉDICO 

O SENAR/AR-PI manterá Plano de Saúde em grupo, devendo o empregado contribuir com 50% (cinquenta
por cento) do valor do total do plano, para o beneficiário e dependentes.

 

AUXÍLIO MORTE/FUNERAL 



CLÁUSULA NONA - DO AUXÍLIO FUNERAL E ACIDENTAL 

Ficam instituídos os benefícios obrigatórios:

Assistência Funeral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais);
Seguro de Vida no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a serem cobertos mediante contratação de
apólice de seguro de vida e assistência funeral com Seguradora, em benefício do(s) empregado(s).

 

AUXÍLIO CRECHE 

CLÁUSULA DÉCIMA - AUXÍLIO CRECHE/ ESCOLA 

O SENAR/AR-PI reembolsará, mensalmente o empregado (a), em R$ 110,00 (cento e dez reais) para cada
filho em creche ou pré-escola, até que completem 5(cinco) anos de idade, mediante apresentação de
comprovante de pagamento e desde que solicitado.

 

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO CONTRATUAL 

Fica estabelecida que as Rescisões de Contrato de Trabalho, acima de 1 (um) ano, serão homologadas no
Senalba-PI.

Parágrafo Único: Nos municípios em que não houver sub-sede do sindicato, as rescisões contratuais serão
homologadas junto ao órgão da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia ou junto às autoridades
competentes.

 

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES 

OUTRAS NORMAS REFERENTES A CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - GARANTIA DE EMPREGO AO ACIDENTADO 

Ao empregado acidentado do trabalho, independentemente do tempo de afastamento, o prazo de garantia
do emprego será de 12 (doze) meses após cessação do auxílio-doença acidentário, conforme dispõe o art.
118 da Lei n°8.213/91.

 

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 
DURAÇÃO E HORÁRIO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - JORNADA DE TRABALHO 

A jornada de trabalho dos empregados do SENAR/AR-PI será de 08 (oito) horas diárias e 40 (quarenta)
horas semanais, de Segunda a Sexta-feira, sendo tal jornada desenvolvida habitualmente das 08:00h às
17:00h, com uma hora de intervalo, ressalvados os casos disciplinados em legislação específica.

 



COMPENSAÇÃO DE JORNADA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COMPENSAÇÃO DE HORAS EXTRAS (BANCO DE HORAS) 

O excesso de horas em um dia poderá, a critério do SENAR/AR-PI, ser compensado pela correspondente
diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, em um período máximo de 180 dias no ano, à soma
das jornadas de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite de 10 (dez) horas diárias.

PARÁGRAFO ÚNICO: Não compensadas, as horas extras serão remuneradas com acréscimo de 50%
(cinquenta por cento) em dias normais e 100% (cem por cento) em domingos e feriados.

 

FÉRIAS E LICENÇAS 
DURAÇÃO E CONCESSÃO DE FÉRIAS 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS FÉRIAS 

Serão concedidos 30 (trinta) dias de férias, sendo 10 dias de férias coletivas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO –O valor a ser pago para o empregado a título de remuneração de férias será
determinado de acordo com o salário da época da concessão, da duração do período de férias e da forma
de remuneração percebida pelo empregado, acrescido de 1/3 (um terço), conforme determinação
constitucional.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá o trabalhador gozar os 20 dias restantes de suas férias, em 02 (dois)
períodos, podendo ainda optar pelo chamado “abono pecuniário” por até no máximo 10 (dez) dias das suas
férias.

PARÁGRAFO TERCEIRO – É vedado o início das férias no período de dois dias que antecede feriado ou
dia de repouso semanal remunerado.

PARÁGRAFO QUARTO – Os 10 dias de férias coletivas iniciaram no primeiro dia útil de janeiro.

PARÁGRAFO QUINTO – O SENAR/AR-PI concederá ainda, para todos os empregados, licença
remunerada (“Recesso de Final de Ano”) no período de 24 a 31 de dezembro.

PARÁGRAFO SEXTO – As férias individuais serão gozadas a partir de fevereiro de cada ano, de acordo
com o período aquisitivo de cada empregado.

 

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 
CONDIÇÕES DE AMBIENTE DE TRABALHO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ACIDENTES DE TRABALHO 

Para o cumprimento dos artigos 20 e 21 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991 serão considerados
acidentes de trabalho, além dos ali elencados, todas as doenças que tenham causa ocupacional, bem como
os distúrbios psíquicos adquiridos em decorrência das condições de trabalho.

 

UNIFORME 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - UNIFORME 

O SENAR/AR-PI fornecerá uniformes gratuitamente aos empregados, quando por ele exigido para o
desempenho das atividades funcionais, com duração de 01 (um) ano, sendo 04 (quatro) blusas/camisas.

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/ferias_remuneracao.htm


 

RELAÇÕES SINDICAIS 
ACESSO A INFORMAÇÕES DA EMPRESA 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - QUADRO DE AVISO 

Fica assegurado ao SENALBA/PI o direito de usar um quadro de avisos, a ser designado para este fim pelo
SENAR/AR-PI, para a divulgação de assuntos de interesse da categoria, como também a visita credenciada
e previamente marcada da diretoria do Sindicato, para reunião com a categoria.

 

 

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - TAXA NEGOCIAL 

O desconto da Taxa Negocial refere-se a 01 (um) dia de trabalho do empregado e está condicionado à
prévia e expressa autorização do empregado.

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - CONCILIAÇÃO 

As conciliações das divergências surgidas entre as partes referentes à aplicação dos dispositivos do
presente Acordo Coletivo de Trabalho serão processadas obedecido o dispositivo da lei competente.

 

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - FISCALIZAÇÃO 

À Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Piauí caberá a fiscalização do presente Acordo
Coletivo de Trabalho e aplicação de suas penalidades. 

 

CARMEN SIQUEIRA DE OLIVEIRA 
PRESIDENTE 

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

JULIO CESAR DE CARVALHO LIMA 
PRESIDENTE 

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/PI 

ANEXOS



ANEXO I - EMAIL SERET - SRTE/PI

Anexo (PDF)

 

    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR021103_20202020_04_29T22_12_56.pdf

