
PONTOS NEGATIVOS DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA SEST / SENAT 

 

CLÁUSULA TERCEIRA-PISO SALARIAL 

Alteração do § único. 

As entidades pretende somar valores dos salários percebido nas duas entidades para 

atingir o piso mínimo. 

 

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL 

As entidades pretende reajustar os salários em 8%, apenas referente à data base de maio 

de 2021. E ainda, não conceder nenhum reajuste referente à data base de maio de 2020. 

Consequentemente, os empregados que tiveram contrato de trabalho encerrado 

interiormente ao dia 1º de maio de 2021, não terão o direito às diferenças salariais. 

 

CLÁUSULA NONA - VALE ALIMENTAÇÃO 

As entidades pretendem excluir o § 1º, retirando a concessão do vale alimentação nas 

férias. 

 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DO AUXILIO FUNERAL 

As entidades pretendem pagar o auxilio funeral, apenas com as verbas rescisórias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - GARANTIA AO EMPREGADO EM VIA DE 

APOSENTADORIA 

As entidades pretendem alterar a redação o § 2º, estabelecendo prazo máximo de 30 

dias para o empregado comunicar o seu direito sob pena de decadência. 

 

CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA - DA COMPENSAÇÃO DE JORNADA 

As entidades pretendem elastecer o prazo para compensação de jornada, que hoje é de 

180 dias, para um ano. 

Em relação ao § 3º, que versa sobre a prestação de serviços nos domingos e feriados, às 

entidades pretendem diminuir o percentual de horas extras de 100% para 50%. 



Em relação ao § 5º, que versa sobre o perdão das horas em débito na rescisão contratual, 

às entidades pretendem descontá-las nas verbas rescisórias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FLEXIBILIZAÇÃO DA JORNADA DOS 

INSTRUTORES 

As entidades pretendem flexibilizar a jornada, não só dos instrutores, mas também, do s 

demais trabalhares. 

Incluindo um § 3º, com a intenção de descaracterizar turnos ininterruptos de 

revezamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA JORNADA DE TRABLHO E SALÁRIO 

As entidades pretendem incluir cláusula nova versando sobre medidas provisórias e 

legislação futura. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - SUBSTUTIÇÃO DOS PORTEIROS 

As entidades pretendem a incluir clausula nova versando sobre substituição dos 

porteiros, autorizando jornada especial 12X12, com compensação de horas em prazo 

não superior a cinco dias por mês. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CONTRATAÇÃO E REDUÇÃO DE 

CARGO HORÁRIA DOS INSTRUTORES 

As entidades pretendem incluir cláusula nova versando sobre redução e flexibilização 

de carga horária dos instrutores, por queda ou ausência de matrículas. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE 

SAÚDE 

As entidades pretendem alterar o caupt, que versa sobre profissional dentista para todos 

os profissionais de saúde e, ainda, incluir dois parágrafos que versam sobre redução e 

flexibilização da carga horária, com redução salarial e, sobre a dispensa de registro 

eletrônico do intervalo de 10 minutos a cada 90 minutos de trabalho para economia de 

EPI. 

 



CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - PREVALENCIA DO ACORDO COLETIVO 

As entidades pretendem incluir dois parágrafos novos, versando sobre quitação de 

direitos e obrigações e, de eventuais pretensões de direitos advindas de lei ou 

convenções coletivas. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - EVENTOS DE FORÇA MAIOR 

As entidades pretendem incluir clausula estabelecendo que os reflexos causados pela 

pandemia são considerados como evento de força maior. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DA MULTA 

As entidades pretendem reduzir a multa por descumprimento do Acordo coletivo de 5% 

para 3%. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÕES E 

MENSALIDADES 

As entidades pretendem incluir clausula que versa sobre ausência de responsabilidade 

do SEST e do SENAT, sobre restituição de contribuição ou mensalidade. 

 


