
 

 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO  

2015/2016  

 

FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS-FECOMERCIO-MG, CNPJ n. 

17.271.982/0001-59, neste ato representado (a) por seu Presidente, Sr (a). 

LAZARO LUIZ GONZAGA; E SINDICATO TRABALHADORES EM  

ENTIDADES SINDICAIS DO ESTADO MINAS GERAIS, CNPJ n. 

17.498.775/0001-31, neste ato representado (a) por seu Diretor, Sr(a). 

MAURICIO DA SILVA GOMES e por seu Presidente, Sr (a). JADIR DA 

SILVA PERES; 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 2015 

a 30 de abril de 2016, e a data-base da categoria em 01º de maio. 

 

Cláusula Segunda - Abrangência 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) entidades acordantes, abrangerá 

exclusivamente os Trabalhadores em Entidades Sindicais, com abrangência territorial em Belo 

Horizonte/MG.  

 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

Cláusula Terceira - Transferência da Data Base 

Em decorrência da transferência da data base para o dia 01º de maio, ficará a critério da 

FECOMÉRCIO MG a forma como se procederá o reajustamento salarial a seus empregados, em razão 

do período decorrente entra a data base anterior e a atualmente eleita. 

 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 

ADICIONAL DE HORA-EXTRA 

Cláusula Quarta - Remuneração das Horas Extras 

As horas extras serão pagas com o adicional de 100% (cem por cento) sobre o valor do salário-hora 

normal. 

 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

Cláusula Quinta - Vale Refeição/Alimentação 

A FECOMÉRCIO MG concedera a seus empregados um vale refeição por  dia efetivo de trabalho de 

cada mês, cujos subsídios e retenções serão fixados considerando-se os limites definidos pela legislação 

regente da matéria. 

 

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 

DURAÇÃO E HORÁRIO 

Cláusula Sexta - Jornada de Trabalho 

A jornada de trabalho dos/as empregados/as da FECOMÉRCIO MG será de 44 (quarenta e quatro) 

horas semanais, excetuando aqueles trabalhadores/as que contratualmente possuem uma jornada de 

trabalho inferior. 

 



 

 

 

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA 

Cláusula Sétima - Adequação da Jornada 

É permitido que a FECOMÉRCIO MG escolha os dias da semana (de segunda-feira a sábado) em que 

ocorrerão reduções da jornada de trabalho de seus empregados, para adequá-la à jornada legal. 

§ 1º - Faculta-se à FECOMÉRCIO MG a adoção do sistema de compensação de horas extras, pelo 

qual as horas extras efetivamente realizadas pelos empregados, poderão ser compensadas, no prazo de 

até 210 (duzentos e dez) dias após o mês da prestação da hora, com reduções de jornadas ou folgas 

compensatórias. 

 § 2º - Na hipótese de, ao final do prazo do parágrafo anterior, não tiverem sido compensadas 

todas as horas extras prestadas, as restantes deverão ser pagas como horas extras, ou seja, o valor da 

hora normal, acrescido do adicional de horas extras previsto neste Acordo Coletivo de Trabalho. 

  § 3º - Caso a FECOMÉRCIO MG conceda reduções de jornada ou folgas compensatórias além 

do número de horas extras efetivamente prestadas pelo empregado, essas horas poderão se constituir 

como crédito para a FECOMÉRCIO MG, a ser descontado após o prazo do parágrafo primeiro desta 

cláusula. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

RENOVAÇÃO/RESCISÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

Cláusula Oitava - Transferência de Data Base 

As partes transferem a data base da categoria para 1º de maio.  

 

OUTRAS DISPOSIÇÕES 

Cláusula Nona - Aplicação 

Este acordo coletivo aplica-se aos empregados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

do Estado de Minas Gerais, ressalvados os pertencentes às categorias diferenciadas. 

 

Cláusula Décima - Efeitos 

E, para que produza seus jurídicos efeitos, a presente Convenção Coletiva de Trabalho foi lavrada em 

02(duas) vias de igual forma e teor, sendo levada e registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, 

por meio do seu Sistema Mediador. 
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