
ACORDO COLmVO DE TRABALHO

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, NO
ESTADO DE SÃO PAULO, entidade sindical inscrita no CNPJ sob o n° 61.002.267/0001-
02, com sede na Rua Dona Antônia de Queiroz/ 71, Consolação, São Paulo ~ SP, CEP

01307-012, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Luiz Carlos Gomes Pedreira;

A CASA - MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS, pessoa Jurídica de direito
privado/ devidamente inscrita no CNPJ n. 02.031.145/0002-29, com estabelecimento na

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2705 - JardÏm Paulistano, São Paulo - SP, 01451-000,

neste ato representada por meio da sua Diretora Gera! Sra. MÍriam temer, portadora da

cédula de identidade RG n° 7.898.940-1, e seu Diretor Adm. Financeiro Sr. Marco

António Leonardo Alves, portador da cédula de identidade RG n° 23.401.601-2 SSP/SP;

celebram o presente ACORDO COLEWO DE TRABALHO, estipulando as condições de
trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA " VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de
01°/10/2020 a 31/10/2020.

CLAUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA
O presente Acordo Coletivo de Trabalho abrangerá os trabalhadores empregados da

ASSOCIAÇÃO acordante dos seguintes setores: BILHETERIA, ORIENTADORES DE
PUBLICO/ ADMJNISTRAÇ^O e APRENDIZES.

CLAUSULA TERCEIRA - REDUÇÃO DE JORNADA E SALÁRIO
De acordo com o estabelecido na Lei n° 14.020/2020/ no Decreto n° 10.422/2020 e

Decreto n° 10.470/2020/ fica estabelecida a redução de jornada de trabalho com a

proporcional redução dos salários dos empregados eiencados no anexo do presente

acordo coletivo em 25% (vinte e cinco por cento).

Parágrafo primeiro - Será reestabeiedda a Jornada de trabalho integral e o respectivo

salário pago/ no prazo de 2 (dias), quando houver a cessação do estado de calamidade,

o encerramento do prazo estabelecido na clausula 13 ou/ caso o Empregador

comunique a antecipação do fim do período pactuado.
Digite o texto aqui



Parágrafo segundo - No prazo de até 10 (dez} dias contados do início da vigência do

presente acordo a Entidade Empregadora deverá proceder os devidos

encaminhamentos junto ao Ministério da Economia a fim de garantir aos seus

empregados/ abrangidos por este acordo, o recebimento do BEPER, conforme

estabelecido na MP 936/2020.

Parágrafo terceiro - Fica vedada a realização de horas extras ou excedentes à Jornada

pactuada, presencial ou a distância, durante a vigência do presente acordo.

CLÁUSULA QUARTA - INTERVALOS
Durante a redução da Jornada, os intervalos para refeição serão de 60 minutos, sendo

observados e jnalterados seus contratos individuais neste aspecto.

CLÁUSULA QUINTA - GARANTIA DE EMPREGO
Fica garantido o emprego, não podendo ocorrer demissão por parte do empregador,

salvo se decorrente de justa causa, durante a vigência do presente acordo, acrescida de

60 dias.

Parágrafo primeiro - Se houver rescisão contratual por mútuo acordo ou pedido de

demissão durante a vigência do respectivo ACT o cáfcufo das verbas rescísórias será

sobre o salário base do mês que antecedeu a redução salarial objeto do presente

acordo.

Parágrafo segundo - Durante a vigência deste acordo e na hipótese de demissão por

justa causa o sindicato deverá ser comunicado pela Entidade Empregadora.

CLAUSULA SEXTA - FÉRIAS, 13° SALÁRIO E VERBAS RESCISÔRIAS
A redução salarial não se aplicará aos valores a serem pagos a título de férias, 13°

salário e verbas rescisórías, os quais deverão considerar o salário base do mês que

antecedeu a redução salarial objeto do presente acordo.

CLÁUSULA SÉTIMA - BENEFÍCIOS
Durante a vigência do presente acordo, serão mantidos todos os benefícios vigentes

sem qualquer redução.

Parágrafo primeiro - O vale transporte será mantido somente para os dias em que o

trabalho for realizado na sede da empresa, não sendo devido nos dias em que houver
tefetrabalho.

CLÁUSULA On-AVA - APLICAÇÃO DA CCT
Permanece em vigência e aplicação os dispositivos da CCT vigente, firmada entre o

SENALBA-SP e os Sindicatos Patronais, não constantes nesse acordo emergência!.

CLÁUSULA NONA - DAS DIVERGÊNCIAS



As divergências surgidas na aplicação e interpretação deste acordo deverão ser objeto

de discussão entre as partes acordantes.

CLÁUSULA DÉCIMA - MUITA POR DESCUMPRIMENTO
Fica estabelecida a multa por descumprimento de qualquer cláusula do presente

acordo em fawr da parte prejudicada no valor equivalente a um salário base de cáicuío

sem aplicação da redução.

São Paulo, 25 de setembro de 2020.

A CASA - MUSEU DE ARTES^ARTEFATOS BJIÂSILEIRO

Por seus representantes legais:

Minam Lerner Marco António Leonardo Alves

Diretora Geral DíretorAdnz Financeiro



ANEXO I

ACORDO COLETW DE TRABALHO

para redução de jornada e, proporcionalmente, de salários firmado entre

SENALBA E A CASA - MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS

Nome

Adriana Gonçalves Ribeiro

Amanda Rodngues de Freitas

Gisele Dias Rodrigues

Leandra Florentino

Márcia Cristiane da Silva Soares

Milena Fernandes de Oliveira

RaEza Costa Pereira

Veromca Dias Santos

Vinícius Aíanaáo Lopes

Yasmin Oliveira Leal

CARGOS
Recepcionista de Público

Oneníador de Público JR

Supen/.Orientaçâo Público

Onentador de Púbfíco JR

Recepcionista Adm

Orientador de Púbfico JR

Recepcionista de Público

Recepcionista Adm

Aprendiz-Orientador

Aprentíiz-Oneníador

Setor

Btfhetena

Orientador de Publico

Orientador de Público

Onentador de Público

Administrativo

Orientador de Púbiïco

Bilheteria
Administrafívo

Projeto Aprendiz

Projefo Aprendiz


