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SIND DOS EMP NAS INSTITUICOES BEN RELG FILANTROPICAS MA, CNPJ n. 00.814.817/0001-01, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). MARIA IEDA DOS SANTOS CABRAL; 
  
E  
 
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVO DA AMAZONIA, CNPJ n. 05.555.099/0001-01, 
neste ato representado(a) por seu Diretor, Sr(a). SOUZAN SAMI RAMOS; 
  
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 2017 a 
30 de abril de 2018 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) TODOS OS TRABALHADORES DA ENTIDADE QUE ABRANGEM A CATEGORIA 
ECONÔMICA REPRESENTADA POR ESTE SINDICATO, com abrangência territorial em Manaus/AM.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL  
 
 

  

Fica estabelecido que a partir de 1º de Maio de 2017, o Piso Salarial será na ordem de R$ 940,00 
(novecentos e quarenta reais) sendo que nenhum colaborador CLT admitido a partir de 01/05/2017 poderá 
receber salário menor do que o estabelecido, (nesta cláusula). 

  

Parágrafo segundo: o salário do menor aprendiz será pago pela ADCAM de acordo com a LEI 10.097 de 
19.12.2000, ART. 433 CLT, ITEM I Decreto nº 5.598 de 01.12.2005, Cap. V, Seção VIII, ART. 28, item I. 



  

 
Pagamento de Salário –  Formas e Prazos  

 
 
CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS  
 
 

  

Fica estabelecida que o pagamento de 13º salário e férias será pagos com a soma da média de horas 
extras feitas habitualmente nos últimos 12 (doze) meses. 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

Adicional de Insalubridade  
 

 
CLÁUSULA QUINTA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  
 
 

  

Será pago aos colaboradores abrangidos por este Acordo Coletivo de Trabalho, o Adicional de 
Insalubridade sobre o valor do salário mínimo, dependendo do local onde o colaborador exerce suas 
funções, e de conformidade com a Consolidação das Leis de Trabalho.  

 
Auxílio Alimentação  

 
 
CLÁUSULA SEXTA - VALE REFEIÇÃO OU ALIMENTAÇÃO  
 
 

  

Fica estabelecido que o empregador  forneçam o vale refeição ou alimentação no valor de R$: 20,00 reais 
diários com desconto de apenas dois reais por refeição,  só terá direito o  vale refeição ou alimentação os 
empregados com jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 

  

 
Auxílio Transporte  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - VALE TRANSPORTE  
 
 



  

Será fornecido pelos empregadores gratuitamente ou de acordo com a Lei nº 7.619 de 30/09/87. 

 
Auxílio Educação  

 
 
CLÁUSULA OITAVA - CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO  
 
 

  

O estabelecimento de ensino concederá ao colaborador e aos(s) seus (s) dependentes (se atender as 
condições sócio econômicas nos incisos 1º e 2º do art. Da Lei nº 11.096/2005) bolsas de estudos se houver 
vaga no percentual de filantrópica, entendidas como desconto em anuidades ou semestralidade, de 
qualquer curso ou nível de ensino por ele oferecido observadas as seguintes condições: 

  

 Parágrafo Primeiro: O Colaborador e/ou dependentes terá direito a uma bolsa que tiver vinculo trabalhista, 
apenas após o término do contrato de experiência, cuja duração não excedera noventa (90) dias, conforme 
o art. 445 da CLT será concedido bolsa parcial de 50%. 

  

Parágrafo Segundo: O Colaborador com um ano ou mais, será concedido uma (01) bolsa integral, 
obedecendo aos critérios da renda per capta, e a disponibilidade de vagas quando houver. 

  

Parágrafo Terceiro: Os critérios para concessão de bolsa obedecem ao procedimento conforme a Lei nº 
11.096/2005-PROUNI, que através da Comissão Local de Gratuidade cumpri um calendário de renovação 
de bolsas. 

  

Parágrafo Quarto: Esta solicitação se baseia na condição de sustentabilidade da instituição diante de sua 
realidade financeira e econômica. 

 
 

Contrato de Trabalho –  Admissão, Demissão, Modalidades  
 

Desligamento/Demissão  
 

 
CLÁUSULA NONA - EMPREGADOS ADMITIDOS APÓS DATA-BASE.  
 
 

  

    Todos empregados admitidos após a este ACT, sofrerão no 1º pagamento o mesmo desconto da referido 



Contribuição 

Negocial, a que se refere à CLÁUSULA 18º. 

 
Aviso Prévio  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - AVISO PRÉVIO  
 
 

  

O aviso prévio do empregado será de acordo com a lei nº. 12.506, de 11 de outubro de 2011 e nota técnica 
nº 184 do ministério do trabalho e emprego. 

  

Parágrafo único - O empregado com mais de 50 anos de idade ao ser demitido sem justa causa, que não 
esteja contemplado pela lei n°. 12.560, terão direito a um aviso prévio de 45 dias. 

 
 

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

Normas Disciplinares  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CARTEIRA DE TRABALHO E ANOTAÇÕES DE OCUPAÇÃO  
 
 

  

O empregador ao reter a carteira de trabalho para anotações deverá fornecer recibo aos empregados e 
proceder às anotações no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

  

Parágrafo Primeiro - A anotação de ocupação deverá corresponder à realidade das funções exercidas pelo 
empregado. 

  

Parágrafo Segundo – Os atendentes que prestarem serviços aos idosos deverão ser registrados como 
“ATENDENTE DE IDOSOS”, e os atendentes que prestarem serviços a deficientes, deverão ser registrados 
como “Atendente de Deficiente”. 

  

Parágrafo Terceiro - A carteira de trabalho do empregado deverá ter obrigatoriamente anotações da data 
de admissão, a remuneração detalhada, a forma de pagamento, a remuneração de opção do FGTS, 
anotações do PIS e outras condições especiais que venham a existir, a função ou cargo. 



  

Parágrafo Quarto - As anotações na carteira de trabalho serão feitas, ainda obrigatoriamente, pelo 
empregador: 

(a)    Na data base; 

(b)   A qualquer tempo por solicitação do empregado; 

(c)    Na rescisão contratual; 

(d)   Na necessidade de comprovação perante a Previdência Social. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONTRACHEQUE  
 
 

  

A ADCAM fornecerá cópia de contracheque a todos os seus empregados com as devidas anotações de 
acordo com a lei vigente. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RECOLHIMENTO  
 
 

  

Todos os recolhimentos devidos a este sindicato de Classe serão feitos na secretaria do mesmo até o 5º dia 
útil do mês subseqüente que se refere ao desconto, sob pena de multa de 10% (dez por cento) aos meses 
atrasados. 

  

 
Estabilidade Acidentados/Portadores Doença Profissional  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ESTABILIDADE DO EMPREGADO EM ACIDENTE DE TRABALHO.  
 
 

  

Fica estabelecida a garantia de emprego de 12 (doze) meses aos empregados vitima de acidente de 
trabalho, de acordo com a Lei vigente nº 9.032, de 28 de abril de 1985, decreto nº 3.048, de 1999. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DEFICIENTE FÍSICO  
 
 



  

Os empregadores se comprometem a possibilitar a admissão de empregados deficientes físicos. 

 
 

Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Duração e Horário  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CARGA HORÁRIA  
 
 

CARGA HORÁRIA  

             O Trabalho realizado de acordo a carga horária mensal de 180 (Cento e Oitenta), e o divisor será 
de 180, o trabalho realizado de acordo com a carga horária mensal de 220 (Duzentos e Vinte) e o divisor 
será de 220 horas. 

  

       Parágrafo Primeiro: De acordo com Ministério Público do Trabalho da 11ª Região, as mudanças nas 
escalas de serviços (Jornada de Trabalho) deverão ser homologadas pelo Sindicato da Categoria – 
SIEMIBREFI – AM. 

  

        Parágrafo Segundo: Os empregados nas áreas de Segurança, Vigias e Porteiros terão no mês, um 
domingo de folga. Caso os mesmos trabalhem todos os domingos do mês, o empregado terá direito a 
receber hora extra com 100%. 

     

        Parágrafo Terceiro: Conforme Art. 71 § 4º da CLT fica acordado que todo empregado que trabalhar 
no horário diurno de 06h00mim as 18h00mim, e no horário noturno de 18h00mim as 06h00mim, terá direto 
á uma hora de descanso para refeição. Caso o intervalo não seja concedido, o trabalhador fará jus a 
receber uma (1) hora extra por dia trabalho, sendo tal hora paga, como intrajornada acrescida de 50% nos 
dias normais e 100% nos feriados nacionais, estaduais e municipais. 

  

   Parágrafo Quarto: Á hora de folga (descanso) contida no parágrafo 3, não será acrescida sobre a carga 
horária de 12 horas. 

  

         Parágrafo Quinto: Quando a jornada não for excedendo de 6 horas o trabalho, será, obrigatório o 
intervalo de 15 minutos. 

      

         Parágrafo Sexto: Conforme Art. 73 da CLT e seus parágrafos, o trabalho noturno terá renumeração 
superior de 20% (vinte por centos) sobre a renumeração do trabalho diurno. Considera-se noturno, o 



trabalho executado entre as 22h e as 05h do dia seguinte. Nos horários mistos, horário diurno e noturno, 
aplicam-se as horas de trabalho noturno. 

  

        Parágrafo Sétimo: (HORA REDUZIDA – HORA EXTRA) – A Instituição pagará a seus empregados 
que trabalham no horário noturno a hora reduzida (extra) conforme explicação a seguir. 

1. Das 22h00min as 05h00min da manhã, encontram-se um total de sete (7) horas. 7x60min é igual há 
420min. 

2. 420min divididos por 52.30min, que é o tempo da hora noturna igual há 8 horas. 
3. 8 horas menos 7 horas são iguais há uma (1) hora. 
4. Esta hora restante será paga como hora extra reduzida, conforme explica o Art. 73 § 1º da CLT. 

  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - BANCO DE HORA  
 
 

  

Conforme o artigo 468 da CLT e seus parágrafos, a partir deste ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, 
serão permitidos a implantação de banco de horas. 

  

Parágrafo Primeiro: O banco de horas será implantado somente pela ADCAM se tiver a necessidade do 
mesmo e devidamente homologado pelo sindicato da categoria SIEMIBREFI – AM. 

 
Faltas  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FALTAS JUSTIFICADAS  
 
 

FALTAS JUSTIFICADAS 

O empregado poderá deixar de comparecer ao trabalho sem prejuízo dos salários, nas seguintes condições: 

(a)    Até 02 (dois) dias consecutivos, em casos de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão 
ou pessoa em que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sobe sua dependência 
econômica. 

(b)   Até 03 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento; 

Por 05 (cinco) dias, em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana. 

Por 01 (um) dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue 
devidamente comprovada. 

(c)    No período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço Militar referidas na letra "c" do 



art. 65 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar); 

- Quando for arrolado ou convocado para depor na Justiça; 

- Faltas ao trabalho justificadas a critério do empregador; 

- Período de licença-maternidade ou aborto não criminoso; 

- Paralisação do serviço nos dias que, por conveniência do empregador, não tenha havido trabalho; 

- Afastamento por motivo de doença ou acidente de trabalho (primeiros 15 dias); 

- Período de afastamento do serviço em razão de inquérito judicial para apuração de falta grave, julgado 
improcedente; 

- Nos dias em que foi dispensado devido á nomeação para compor as mesas receptoras ou juntas eleitorais 
nas eleições ou requisitado para auxiliar seus trabalhos (Lei nº 9.504/97); 

  

- Os dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em 
estabelecimento de ensino superior; 

  - As horas em que o empregado faltar ao serviço para comparecimento necessário como parte na Justiça 
do Trabalho (Enunciado TST nº 155); 

 - Período de freqüência em curso de aprendizagem em prol da empresa; 

   - Outras faltas dispostas em acordos ou convenções coletivas.  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - AUSÊNCIA JUSTIFICADAS  
 
 

  

Serão abonadas ou compensadas as faltas ou horas não trabalhadas do (a) empregado (a) que necessitar 
assistir seus filhos menores de 14 (quatorze) anos e genitores com idade acima de 70 anos, desde que o 
fato resulte devidamente comprovado através de atestado médico emitido por credenciados do SUS, 
convencionados com previdência, de acordo com a Lei 12.506/2011 ou plano de saúde suplementar com o 
Sindicato Profissional. 

 
 

Férias e Licenças  
 

Licença Maternidade  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - LICENÇA MATERNIDADE  
 
 



  

A licença a empregada gestante sem prejuízo do emprego e do salário, terá duração de 120 dias, conforme 
inciso 18 do artigo 7, da Constituição Federal. Fica vedada a dispensa da empregada gestante desde a 
confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. 

  

Parágrafo único – A empregada que receber aviso prévio terá que comprovar no curso do mesmo a sua 
gestação ao Departamento de Pessoal, que ao tomar conhecimento tornará o mesmo sem efeito. 

 
 

Relações Sindicais  
 

Sindicalização (campanhas e contratação de sindicalizados)  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - SINDICALIZAÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL  
 
 

  

A ADCAM descontará em folha de pagamento dos empregados associados conforme autorização dos 
mesmos em ficha ou lista de sindicalização deste sindicato profissional a mensalidade sindical no valor de 
2% (dois por centos) sobre seus salários mensalmente paracobrirdespesas na manutenção de 
funcionamento desta entidade sindical, esse desconto será recolhido até o décimo dia útil do mês 
subseqüente ao que se refere ao desconto na secretaria do sindicato. 

  

 
Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - ACESSO PARA DIVULGAÇÃO E SINDICALIZAÇÃO  
 
 

  

O empregador poderá permitir o livre acesso de membros credenciados do sindicato laboral, á sala 
dos empregados, ou outro lugar de escolha do empregador, no caso de ausência desta, nos 
horários de intervalo, para divulgação de assuntos de interesse da categoria, desde que haja 
comunicação com no mínimo 03 (três) dias de antecedência ao dirigente da Instituição ou a seu 
substituto, e somente por 06 (seis) vezes por ano. 

    

 
Contribuições Sindicais  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS EMPREGADOS.  



 
 

  

A ADCAM descontará em folha de pagamento de todos os colaboradores que forem abrangidos pelo 
presente Acordo Coletivo de Trabalho, a Contribuição Negocial de 2% (dois por cento) no mês de Maio de 
2017, aprovado em Assembléia Geral da Categoria. 

  

Parágrafo Primeiro - – Do direito oposição dos empregados, a contribuição deverá ser descontada de 
todos empregados filiados ou não ao Sindicato, observando-se o direito de oposição dos empregados, que 
deverá ser exercido pessoalmente na sede do Sindicato em carta escrita em 3 (três vias) de próprio punho e 
entregue pessoalmente na secretaria do Sindicato, ou por carta registrada via correio, a partir do dia 1º de 
Maio de 2017 até 30 de Maio de 2017. Os trabalhadores deverão se dirigir ao Sindicato situado na Rua 
José Paranaguá, Nº 398, Centro, CEP: 69005-130 (ao lado da antiga radio cidade) Manaus-AM. 

  

Parágrafo segundo – O prazo para recolhimento da Contribuição Negocial estabelecida nesta cláusula 
será até 10 de Junho de 2017. O recolhimento fora desse prazo acarretará em multa por atraso de 10 % 
(dez por cento) e mora diária de 0,8% ao dia, pago pelo empregador, vale ressaltar que o Empregador que 
fizer o referido desconto do trabalhador e não fazer o repasse ao Sindicato será aberto ação de Apropriação 
indébita, crime previsto no artigo 168 do Código Penal Brasileiro. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Descumprimento do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO.  
 
 

  

O descumprimento das obrigações de fazerem estabelecidas no presente Acordo Coletivo de 
Trabalho sujeitará o infrator à multa igual a 2% (dois por cento) do salário base do empregado, em 
se tratando de empregador, e de 1% (um por cento) em se tratando de empregado. E, por estarem 
assim acertadas, para que produzem seus efeitos jurídicos, o presente acordo será lavrado em 02 
(duas) vias de igual forma e teor, comprometendo-se as partes a promover o depósito de uma cópia 
na Delegacia Regional do Trabalho do Manaus / AM, nos termos do art. 614, da CLT e da IN n. º 02/90 
e dar divulgação ampla ao documento. E por estarem de comum acordo, as partes firmam o 
presente acordo em 2 (duas vias) de igual teor e forma produzam seus efeitos jurídicos e legais e 
promover o depósito de uma cópia na Delegacia Regional do Trabalho de Manaus/AM, nos termos 
do art. 614, da CLT e da IN nº 02/90 e da divulgação ampla ao documento. 

  

 
Renovação/Rescisão do Instrumento Coletivo  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - PRORROGAÇÃO, DENÚNCIA OU REVOGAÇÃO.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Crime
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Penal_Brasileiro


 
 

  

O processo de prorrogação denuncia ou revogação total ou parcial do presente acordo, ficará subordinada 
as normas estabelecidas pelo Art. 615 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 
Outras Disposições  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - ACORDO.  
 
 

  

E por estarem justos e acordados, firmam o presente acordo coletivo de trabalho, que vigorará a partir de 
sua assinatura, sem prejuízo de seu teor e arquivamento no órgão competente do Ministério de Trabalho. 

  

  

 

 

 

MARIA IEDA DOS SANTOS CABRAL  

Presidente  

SIND DOS EMP NAS INSTITUICOES BEN RELG FILANTROPICAS MA  

 

 

 

SOUZAN SAMI RAMOS  

Diretor  

ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVO DA AMAZONIA  
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ANEXO II - ATA  
 
 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR033769_20172017_06_01T15_45_54.pdf
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ANEXO III - ATA  
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ANEXO IV - ASS  
 
 

Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO V - ASS  
 
 

Anexo (PDF) 

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