
CAMPANHA SALARIAL/2012  

ELENCO DE REIVINDICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO  

SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF  

 

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) categoria(s) dos empregados do SESC-SERVICO 

SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF, com abrangência 

terr i to r 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 vigente s 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 salários aos empregados do SESC/DF será efe tuado até o 5º 

(quinto) d ia ú t i l  do mês subsequente ao mês trabalhado.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS DESCONTOS CONCEDIDOS  

O SESC/DF poderá prat icar preços d iferenciados e conceder descontos e 

isenções aos empregados/dependentes quando da ut i l ização de serviços 

oferecidos pela Inst i tu ição. Os preços, descontos e isenções concedidos não 

integrarão o salár io  dos empregados benef ic iár ios por não const i tuí rem 

contraprestação de serviços.  



CLÁUSULA SEXTA -  DAS REFEIÇÕES 

Aos empregados com jornada de traba lho superior a 04 (quat ro) horas d iár ias,  

será concedido o t icket a l imentação independente  do horário  de trabalho que 

façam em suas unidades de traba lho.  

Parágrafo Primeiro.  O auxí l io -re feição será no valor de R$ 20,00 (vinte rea is),  

mult ip l icado pelo número de dias efet ivos t rabalhados, pagos por meio de cartão 

refeição.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO AUXÍLIO–DOENÇA  

O SESC/DF assegurará aos empregados em gozo de “auxí l io -doença”,  

devidamente comprovado e atestado por médicos habi l i tados, o pagamento de  

complementação salaria l ,  pelo período máxi mo de 06 (se is) meses. O valor 

corresponderá à di ferença entre  a respect iva remuneração e os va lores recebidos 

do órgão previdenciário,  de forma a possib i l i tar a remuneração integral,  como se 

trabalhando est ivesse,  deduzidos os descontos legais apl icáve is.  

Parágrafo Primeiro –  O SESC/DF poderá estender a  complementação salar ia l  

para o período compreendido entre 7 e 12  mês em até 60% (sessenta por cento).  

Parágrafo Segundo –  O empregado deverá devolver à Ent idade, de uma só vez, 

os valores recebidos indevidamente,  a qualquer t í tu lo.  

Parágrafo Terceiro  –  Havendo mais de um afastamento no período de vigência  

deste Acordo, ou durante um mesmo ano, os períodos serão somados para f ins da 

apl icação da complementação.  

 

CLÁUSULA OITAVA - DA DISPENSA DE AVISO PRÉVIO  

O SESC/DF d ispensará o empregado do cumpr imento de av iso prévio desde que 

este comprove nova colocação em emprego e que não resulte  em pre juízo às 

at iv idades em andamento, f icando as partes desoneradas do pagamento dos dias 

restantes não traba lhados.  

 

CLÁUSULA NONA - DA DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS  



No ato de homologação da rescisão cont ratual e de pagamento das verbas 

resc isórias,  o  empregado deverá devolver as carte iras func ional  e do plano de 

saúde, bem como os uniformes recebidos, sob pena de ser considerado mot i vo 

impedit ivo da homologação, ocasionando o seu adiamento, sem a multa de que 

trata o art .  477/CLT, até a efet iva devolução daqueles documentos/uniformes. O 

Sindicato  deverá fornecer,  no ato,  declaração de comparecimento do SESC/DF,  

ci tando o fato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS HOMOLOGAÇÕES 

As resc isões cont ratuais de empregados com mais de 12 (doze) meses de 

trabalho serão homologadas no SINDAF/DF,  nas segundas e qu in tas -fe iras,  por  

ordem de chegada, no horár io de 09 às 12 horas. Caso o Sindicato  ju lgue 

necessár io,  poderá proceder a a l teração dos dias e horár ios,  mediante aviso 

prévio.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA À APOSENTADORIA POR 

TEMPO DE SERVIÇO 

Serão atendidas as sol ic i tações do SINDAF/DF, por escri to,  no sent ido de o 

SESC/DF não proceder à demissão de empregados que comprovem, por meio de 

documentação hábi l ,  que a respect iva aposentadoria,  por tempo de serviço, 

ocorrerá no prazo máximo de 12 (doze) meses, desde que possuam, no mínimo, 

05 (cinco) anos de efe t ivo exercício na Inst i tu ição, ressa lvado s os casos de fa l ta  

grave ou impossib i l idade econômica do SESC/DF, devidamente comprovados.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO BANCO DE HORAS 

Fica assegurada a compensação de horas extras por meio de fo lgas posteriores 

aos empregados que as real izarem, desde qu e essas horas tenham sido 

antecipada e expressamente autor izadas, pe las chef ias imediatas de acordo com 

as normas da Inst i tu ição.  

Parágrafo Primeiro –  Para os empregados que cumprem escala  de traba lho aos 

domingos e fer iados a  compensação das horas real iza das será na proporção de 



um para um. Para os demais empregados a compensação se dará na proporção de 

um por dois,  quando as horas forem rea l izadas aos domingos e fer iados, e  de um 

por um nos demais d ias.  

Parágrafo Segundo –  As horas excedentes deverão ser compensadas pelo 

empregado no prazo máximo e 90 (noventa dias) após a sua rea l ização, mediante 

acordo prévio com a chef ia imediata.  

Parágrafo Terceiro –  Em caso de rescisão do pacto laboral,  serão apuradas e 

pagas as horas ext ras prestadas e eventualmente não compensadas.  

Parágrafo Quarto –  Os créd itos de horas não compensadas, dentro do prazo 

est ipulado na presente Cláusula ,  serão pagos com adic ional de 70% para as horas 

real izadas durante a semana e de 120% para horas rea l izadas nos f inais de 

semana.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA JORNADA DE 12/36  

O SESC/DF poderá adotar a jornada de 12 (doze) horas de t rabalho por 36 (t r inta 

e seis) horas de descanso, para determinadas categor ias pro f iss ionais,  com 

intervalo de 01 (uma) hora para refe ição e descanso, após  o empregado cumpri r 

06 (seis) horas de t rabalho, sem o pagamento de adiciona l de horas ext ras,  em 

face de compensação nas at iv idades, desde que autorizada pela Direção 

Regional,  para os cargos de auxi l iar de serviços gera is,  auxi l iar de cozinha, 

porte i ro e auxi l ia res admin ist rat ivos que exerçam funções de Caixa nas cant inas 

das Unidades de Serviço do SESC/DF.  

Parágrafo Primeiro –  O SESC/DF poderá, excepciona lmente e de acordo com as 

necessidades e conveniências administ rat ivas, contratar empregados para o s 

cargos de Auxi l ia r de Cozinha, Auxi l iar de Serviços Gera is e Porte iro,  com carga 

horár ia de 22 (vinte e  duas) horas semanais,  com remuneração proporciona l.   

Parágrafo Segundo –  Também em caráter excepcional –  para o Projeto 

Zoocamping ou assemelhados –  o SESC/DF poderá designar empregados para 

cumpri rem carga horária in in terrupta de até  vinte  e quatro  horas por setenta e  

duas horas de fo lga compensatór ia (reg ime especia l  de 24 x 72).   

 



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  DO EMPREGADO ESTUDANTE  

Poderão ser abonadas as fa l tas de empregados nos dias em que comprovem 

terem part ic ipado de provas para vest ibulares e concursos públ icos quando esses 

coinc idi rem com os respect ivos horários de trabalho. A ausência  do empregado 

deverá ser comunicada à chef ia imedia ta com antece dência mín ima de 3 (t rês) 

d ias úteis.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS UNIFORMES 

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

(restaurantes),  inst rutor e cent ral  de a tendimento, terão d ire i to a uniformes 

gratui tos,  quando de uso obrigatório e especif icado em ato da Admin ist ração, 

ressa lvada a indenização pelo extravio ou inut i l ização do losa, desde que 

comprovada.  

Parágrafo único - Quando da rescisão do pacto labora l,  o  empregado deverá 

devolver ao SESC/DF os uniformes, indepen dente do estado em que se 

encontram.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS EXAMES MÉDICOS 

Os exames médicos admiss ional,  demiss ional e  per iódicos serão de 

responsabi l idade do SESC/DF.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - QUEBRA DE CAIXA 

Fica estabelec ido o pagamento de “quebr a de caixa”,  no valor  de R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais),  para os servidores que exerçam a função de caixa, 

em caráter permanente ou temporár io,  independente do cargo que ocupem, desde 

que designados por a to própr io do Presidente ou do Diretor Regio nal do SESC-

DF.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA –  PLANO DE CARGOS E SALARIOS 

Revisar  o Plano de Cargos e Salár ios de todos os empregados a  f im de fazer 

reenquadramento de pessoal.  



Paragrafo único:  Enquadrar no plano de cargos e sa lár ios os Auxi l iares de 

Cozinha, Sa lva Vidas e Art í f ice .  

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - SUBSTITUIÇÃO NÃO EVENTUAL  

Nas subst i tu ições, por  qualquer mot ivo,  será garant ido ao empregado subst i tuto,  

igual sa lár io perceb ido pelo subst i tuído, se este for maior,  exceto a l icença à 

gestante.   

Parágrafo único –  O subst i tuto retornará ao seu cargo efet ivo,  com seu próprio 

salár io,  quando o subst i tuído reassumir as suas funções.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - FOLGAS EVENTUAIS 

Eventuais fo lgas ou recessos concedidos pelo empregador no decorrer do período 

poderão ser compensadas no banco de horas,  descontadas por ocasião das fér ias 

ou pagas em d ias a serem acordados com a chef ia.  

Paragrafo único. A escolha quanto ao modo de compensação será de escolha do 

empregado.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA -  EDUCAÇÃO TREINAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO  

A Ent idade Acordante se compromete a dest inar,  pelo menos, 4% (quatro por 

cento) do valor de suas respect ivas fo lhas salar ia is no desenvolv imento de 

Recursos Humanos, de forma a aproveitar todas as potencia l idades e valor izar 

cada vez mais o atual quadro de pessoal.  

Parágrafo 1º  -  A Ent idade Acordante se compromete a  conceder bolsa educação 

integra l aos respect ivos empregados para o primeiro curso de ensino super ior e 

de pós-graduação, desde que se ja relac ionado com as at iv idades de seu cargo e 

atenda as demais condições que forem estabelecidas em regulamentos internos.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA –  GRATUIDADE NOS CURSOS FORNECIDOS 

PELO SESC  



Os empregados poderão fazer gratu i tamente as at iv idades de lazer e esporte  

oferecido pelo SESC/DF.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA -  GRATIFICAÇÕES E HORAS EXTRAS DOS 

MOTORISTAS  

A Grat i f icação pagas aos motoris tas deverá ser unif icada no importe do maior 

valor  v igente,  a f im de garant i r  o pr inc ip io da isonomia.  

Parágrafo único.  As horas extras devem seguir o  mesm o padrão de pagamento 

para todos os motoristas independente da lotação.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - GRATIFICAÇÕES  

Para os empregados que atestam responsabi l idade técnica em suas áreas de 

atuação será paga grat i f icação no importe de 20% sobre seu sa lar io  b ase.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA –  PROCESSO SELETIVO 

Os processos sele t ivos deverão respeitar o pr inc ip io da publ ic idade, moral idade e 

transparência.  

Parágrafo único.  Os atos dos processos selet ivo internos deverão ser 

amplamente divulgados no âmbito de toda  a Ent idade, a f im oportun izar 

part ic ipação de todos os interessados.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA –  PUBLICIDADE 

O SESC dará publ ic idade de sua arrecadação aos empregados.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SETIMA –  ABONO 

A Ent idade concederá aos seus empregados abono de 05 ( cinco) d ias por ano.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DA MULTA DE DESCUMPRIMENTO DO 

ACORDO COLETIVO  



As partes f icam obrigadas a pagar multa de 2% do salário base do empregado 

prejudicado, por cada infração, a cada mês, que reverterá  em favor do 

empregado.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DO QUADRO DE AVISO  

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

SINDAF/DF, em quadro apropriado, nas dependências da Ent idade, desde que 

previamente autor izada pela Direção Regional ou pela Chef ia da Div isã o de 

Admin ist ração Geral –  DIAG.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - PRORROGAÇÃO DO ACORDO 

O presente inst rumento normat ivo de trabalho terá vigência de um ano, 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.  


