
CAMPANHA SALARIAL/2012  

ELENCO DE REIVINDICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO  

SENAC -  SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes f ixam a v igência do presente Acordo Colet ivo de Trabalho no período de 

1º de maio de 2012 a 30 de abri l  de 2013 e a data -base da categoria em 1º de 

maio.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA –  ABRANGÊNCIA 

O presente Acordo Colet ivo de Trabalho, apl icável no âmbito da(s) empresa(s) 

acordante(s) ,  abrangerá a(s) categor ia(s)  dos empregados do Senac -DF, 

representados pelo SINDAF-DF, exceto os professores da Faculdade Senac -

DF, lotados no Distri to Federal ,  com abrangência terr i tor ia l  em DF .  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE SALARIAL  

 

Os salár ios serão rea justados em 14% (catorze por cento) ,  a part i r  de 1º de maio 

de 2012, incidente sobre os sa lár ios vigentes em 30 de abr i l  do corrente ano.  

Parágrafo único  –  Pagamento de grat i f icação por produt iv idade no importe de 

14% (catorze por cento).  

 

CLÁUSULA QUARTA -  DO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS  

O pagamento de salár ios aos empre gados do Senac-DF poderá ser efetuado até o 

5º d ia (út i l )  do mês subsequente ao mês t rabalhado.  

 

CLÁUSULA QUINTA - REMUNERAÇÃO DE INSTRUTOR COM CURSO 

CANCELADO OU ADIADO  

O instrutor designado para min ist rar um curso que for cancelado, por in ic iat iva do 

Senac-DF, fará jus ao recebimento de remuneração por at iv idade extrac lasse, 



desde que desenvolva tarefas designadas pelo Gerente da Unidade Operat iva com 

o mesmo número de horas previsto para o curso cancelado.  

Parágrafo Único .  Para os cursos que forem adiado s, o inst rutor também fará jus 

ao recebimento da remuneração por at iv idade ext rac lasse, desde que 

desenvolv ida no período não coinc idente com o novo período do curso.  

 

CLÁUSULA SEXTA -  QUEBRA DE CAIXA 

Fica estabelec ido o pagamento de “quebra de caixa”,  cor respondente a 10% (dez 

por cento) do salár io de Auxi l ia r Administrat ivo CS 02 Nível 08, para os servidores 

que exerçam a função de caixa, em caráter permanente ou temporár io,  

independente do cargo que ocupem, desde que designados por ato própr io do 

Pres idente ou do Diretor Regional do Senac -DF, sendo que igual valor será pago 

ao empregado que faz a dist r ibu ição do Vale Transporte na sede do Senac -DF.  

Parágrafo Primeiro.  Quando houver subst i tu ição temporária do empregado que 

recebe quebra de ca ixa por outro ,  por período de um a dez dias,  este receberá um 

terço do va lor ;  com subst i tu ição de onze a vinte d ias,  do is terços do valor e;  

acima de v inte dias,  o valor  integral.  

Parágrafo Segundo.  Não fará  jus à “quebra de caixa” o empregado que exercer 

cargo em comissão ou função grat i f icada.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - ALIMENTAÇÃO DO EMPREGADO  

O SENAC-DF concederá, mediante requerimento do interessado, auxí l io 

a l imentação/refeição referente aos dias efe t ivamente traba lhados, para todo os 

serv idores e instrutores, desde que c umpram uma jornada tota l  de trabalho igual 

ou superior a 6 (se is) horas diár ias.  

Parágrafo Primeiro.  O valor d iár io do refer ido benefíc io será de R$ 20,00 (v inte 

reais),  sendo que 20% (vinte por cento) deste serão subsidiados pelo empregado 

benef ic iár io .  

Parágrafo Segundo.  O refer ido benefício  será concedido nas fér ias,  l icença 

matern idade, afastamento por mot ivo de ac idente de trabalho e afastamento por 

mot ivo de auxí l io doença.  



Parágrafo Terceiro.  O benefício ora inst i tuído nesta cláusula não se const i tu i  

verba salaria l  e não integrará, para nenhum efeito,  o salár io ou a remuneração 

percebida pe lo serv idor ou instrutor.  

Parágrafo Quarto. O benef ic io em questão será devido ao instrutor que por 

ventura f ique no seu período de trabalho sem dar aula ou que ten ha intervalo 

entre aulas super ior a  2 horas, desde que sua jornada de traba lho seja igua l ou 

superior a 6 (se is) horas.  

 

CLÁUSULA OITAVA - AUXÍLIO DOENÇA 

Aos serv idores em gozo de “auxí l io -doença”,  devidamente comprovado e atestado 

por médicos ind icados pe lo Senac-DF, será paga complementação salaria l  pelo 

período máximo de seis meses. O va lor pago será correspondente à di ferença, se 

houver,  entre a remuneração integral percebida no Senac -DF e os valores 

recebidos do órgão previdenciár io,  quando devidamente  comprovado.  

Parágrafo Primeiro.  A complementação será integral nos t rês pr imeiros meses,  e 

correspondente a 80% (oitenta por cento) da complementação ent re o 4º e o 6º 

mês.  

Parágrafo Segundo.  Na hipótese de atraso no pagamento do “auxí l io -doença”,  

pelo órgão previdenciár io,  por mais de t r inta  dias,  o  Senac -DF pagará a  

complementação salaria l  dev ida, mediante cálcu lo aprox imado. Caso haja  

di ferença ent re os valores pagos, será rea l izado o devido ajuste no pagamento do 

mês subsequente.  

Parágrafo Terceiro.  Decorr idos t rês meses do início do auxí l io -doença, o servidor 

deverá comparecer ao Serviço Médico cont ratado pelo Senac -DF para exame, a 

f im de que o Senac-DF decida se a complementação sa laria l  será mant ida ou 

suprimida.  

Parágrafo Quarto.  O não comparecimento do serv idor  impl icará na suspensão do 

pagamento da complementação, até que seja conhecido o resultado do exame a 

que deva se submeter.  

 

CLÁUSULA NONA - AUXÍLIO FUNERAL  



Fica assegurado aos empregados do Senac -DF e/ou ao cônjugue, pais,  f i lhos e 

pessoa que, declarada em sua CTPS, v iva sob sua dependência econômica, o 

ressarc imento das despesas com auxí l io -funera l (ca ixão, capela,  remoção, 

sepultura),  no valor de, até,  R$ 3.500,00 (t rês mil  e qu inhentos reais).  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPENSA DE AVISO PRÉVIO  

Fica dispensado do cumpr imento de aviso prévio o empregado, no momento em 

que ele comprovar a obtenção de nova colocação, desonerando as partes do 

pagamento dos dias restantes não traba lhados e mantendo -se o  pagamento na 

data prev iamente acordada.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA À APOSENTADORIA  

Fica vedada a demissão imot ivada de empregados, com no mínimo 04 (quatro) 

anos de efet ivo exercício na inst i tu ição, às vésperas da aposentadoria integra l.  

Parágrafo Primeiro.  Para efei to do d isposit ivo no caput de sta cláusu la,  será 

considerada véspera, o prazo de até 02 (dois) anos antecedente ao l imite lega l de 

aposentadoria.  

Parágrafo Segundo.  Não se apl ica o  disposto no caput desta  c láusula,  no caso 

de fa l ta grave do servidor ou de impossibi l idade econômica da E nt idade, 

devidamente comprovada.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - BANCO DE HORAS 

Fica estabelec ido o regime de compensação de horas de trabalho aos serv idores 

do Senac-DF, denominado Banco de Horas, que consiste na antecipação de horas 

de trabalho (nos excessos) ,  para reposição com t rabalho poster ior,  ou l iberação 

de horár io (nos atrasos e/ou fa l tas).  

Parágrafo Primeiro .  O período de apuração das diferenças de horas a compensar 

(posi t ivas ou negat ivas),  será de até 30 (t r inta) d ias,  devendo essa compensação 

ocorrer no prazo máximo de 30 ( t r inta)  d ias posteriores à apuração.  



Parágrafo Segundo.  As ocorrências (excessos e/ou fa l tas de horas ou minutos),  

serão comunicadas quinzenalmente à l iderança dire ta do serv idor que fará  o 

acompanhamento pontual dos devidos acert os.  

Parágrafo Terceiro.  Caso não haja a compensação, dentro dos 30 (t r inta) d ias 

posteriores ao fechamento da apuração anterior,  sob just i f icat iva da l iderança do 

serv idor,  as horas excedentes serão computadas como ext raord inár ias,  com o 

acréscimo de, no mínimo, 50% (c inquenta por cento).  

Parágrafo Quarto.  Em caso de demissão sem justa causa do servidor,  as horas 

excedentes não compensadas serão remuneradas de acordo com os percentua is  

legais.  

Parágrafo Quinto.  Em caso de demissão sem justa causa do servido r,  as horas 

negat ivas, não compensadas, não serão descontadas no ato da resc isão do 

contrato de t rabalho.  

Parágrafo Sexto.  Em caso de demissão a pedido do servidor,  as horas negat ivas, 

não compensadas,  serão descontadas no ato  da resc isão do contrato de tr abalho.  

Parágrafo Sétimo.  O l imite d iár io de excesso de horas para poster ior 

compensação será de, no máximo, 01 (uma) hora, desde que devidamente 

just i f icada à l iderança do servidor,  e  sua compensação dar -se-á na ordem de 01 

(uma) hora de dispensa, para ca da 01 (uma) hora excedida e,  da mesma forma, 01 

(uma) hora de traba lho excedente, para a compensação de cada hora negat iva.  

Parágrafo Oitavo.  Por hora excedente entende -se a quant idade de horas 

trabalhadas, a lém da jornada de trabalho d isposta no cont rato do serv idor;  por 

hora negat iva entende -se a quant idade de horas que fa l taram para o cumprimento 

integra l da jornada de trabalho contratua l do serv idor.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - INTERVALO INTERJORNADA 

Quando o inst rutor t iver em sua jornada de trabalho u m intervalo superior a duas 

horas d iár ias,  essas não serão consideradas pelas partes como horas à  

disposição do Senac -DF.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  EMPREGADO ESTUDANTE 



Serão abonadas as fa l tas em dias de vest ibu lares, que coincid irem com o horário  

de trabalho. O Senac-DF deverá ser comunicado da ausência do serv idor com 

antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.  

Parágrafo Único.  A part ic ipação na prova deverá ser comprovada posteriormente, 

em até 5 (c inco) dias ú teis.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ABONO DE FALTA  

O empregado terá abonada a fa l ta ocorr ida no dia do seu aniversár io.  

Parágrafo Primeiro.  Para o empregado técnico/admin ist rat ivo,  caso o seu 

aniversár io coincida com o seu período de fér ias,  o abono a que faz jus será 

concedido no primeiro dia út i l  imediatamente após as fér ias.  

Parágrafo Segundo.  Para o empregado inst rutor,  caso o seu aniversário coincida 

com seu período de fér ias ou com um dia de efet ivo exercício let ivo no Senac -DF, 

o abono, devidamente remunerado, a que faz jus,  será concedido n o primeiro d ia 

út i l  imediatamente após as fér ias ou no primeiro dia út i l  após o encerramento da 

turma ou componente curr icu lar em que est iver atuando.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - LICENÇA SEM VENCIMENTO  

O Senac-DF poderá conceder l icença sem vencimento ao empr egado que 

requerer,  de forma just i f icada, a  cr i té r io  da Direção Regional,  por até vinte e  

quatro meses consecut ivos, prorrogáveis.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ABONO DE FÉRIAS 

O abono de fér ias de que trata o Art .  143 da CLT,  §2º -  caso de fér ias co let ivas –  

f ica garant ido mediante requer imento ind ividua l expresso pelo empregado,  

respeitado o prazo legal.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - RECESSO NATALINO  

O Senac-DF concederá recesso natal ino, aos seus empregados, em data 

previamente acertada pela Direção Regional.  

 



CLÁUSULA DÉCIMA NONA - LICENÇA PATERNIDADE 

Será concedida l icença remunerada de 07 (sete) d ias consecut ivos aos 

empregados,  em decorrência de nascimento de f i lho.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - LICENÇA NOJO 

Em caso de fa lec imento de parentes previs tos no inciso I  do art igo 473 da CLT, 

será assegurada ao empregado uma l icença remunerada de 07 (sete) d ias 

consecut ivos, mediante comprovação.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA -  DOS UNIFORMES 

Os empregados que atuam nas áreas de serviços gera is,  motor istas,  a l imentação 

(restaurantes/ lanchonetes),  instrutor e  cent ral  de atendimento, terão di re i to a 

uniformes gratui tos,  quando de uso obrigatório e especi f icado em ato da 

admin ist ração, ressalvada a indenização pelo ext rav io ou inut i l ização dolosa, 

desde que comprovada, e ex igida a  d evo lução ao f ina l do contrato  de traba lho, no 

estado em que se encontre,  quando concedido há menos de 06 (se is) meses.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DOS EXAMES MÉDICOS 

Os exames médicos dos empregados serão gratui tos,  na forma da NR. 07, do 

Min istér io do Trabalho e Emprego.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA –  HORA AULA  

A redução da hora aula para 50 minutos sem redu ção no va lor  pago pela hora .  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA –  VALOR DA HORA AULA  

Isonomia no pagamento das horas aula s,  ou seja,  as horas aulas dos demais 

cursos oferecidos pela  SENAC deverão ser  pagas no mesmo valor da hora aula do 

curso de Técnico de Segurança do Trabalho, qual se ja de R$ 43,00 (quarenta e 

t rês reais).  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA –  DO PLANO DE SAÚDE 



O SENAC i rá garant i r  gratu i tamente a todos os instrutores o p lano de saúde 

independente do número de horas traba lhadas, inclusive no período de fér ias e de 

l icença por qua lquer mot ivo.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA –  PLANO DE CARGOS E SALARIOS 

Revisar e  reestruturar  o Plano de Cargos e Salár ios de todos  os empregados.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA –  DISPENSA DE PONTO 

Os empregados com mais de 25 anos de serviço no SENAC serão dispensados de 

regis trar o ponto d iar iamente.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - QUADRO DE AVISO 

Será permit ida a colocação de edita is,  aviso s e notíc ias de interesse do 

SINDAF/DF em quadro apropr iado, nas dependências do Senac -DF,  desde que 

previamente outorgado pela Direção Regional .  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DA MULTA DE DESCUMPRIMENTO DO ACORDO 

COLETIVO  

As partes f icam obr igadas a pagar mult a de 01 salár io mín imo, por  cada infração 

ao presente Acordo Colet ivo  de Trabalho, a cada mês, que reverterá em favor dos 

empregados envolv idos.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - PRORROGAÇÃO DO ACORDO 

O presente inst rumento normat ivo de trabalho terá vigência de um an o, in ic iando-

se no dia 1º de maio de 2012 e com data de término de 30 de abr i l  de 2013.  

Parágrafo Único.  F ica automaticamente prorrogada a val idade das cláusulas 

socia is do presente Acordo, até a assinatura do Acordo Colet ivo do próx imo 

período, ou se ja,  o  de 2013 e 2014.  


