
 

 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO  

2014 - 2016 

 

 

Acordo Coletivo de Trabalho que entre si fazem, de um lado o Sindicato dos 

Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino com sede na Av. Antônio Abraão 

Caran, 620, São José, Belo Horizonte/Minas Gerais, CEP: 31275-000 - CNPJ: 

42.781.104/0001-20, Código Sindical 000.000.06567-7, doravante denominado SINDIFES, 

representado por sua Coordenadora Geral Cristina Del Papa, por seu Coordenador de 

Finanças Alexandre Dias Santos, e por sua Coordenadora de Administração Rosângela da 

Silva Santos e do outro o Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Sindicais no Estado 

de Minas Gerais - SITESEMG, com sede na Rua da Bahia, 573/603 - centro - Belo 

Horizonte - MG - CEP: 30.160-010, CNPJ: 17.498.775/0001-31 - CNES: 24.260.002.803-

90, Código Sindical: 000.000.05467-4, doravante denominado SITESEMG, representado 

neste ato por seu Presidente Jadir da Silva Perez, e por sua Secretaria Geral, Rogéria Cássia 

dos Reis Nascimento, em conformidade com os artigos nº 611 e seguintes da CLT, resolvem 

celebrar o presente Acordo Coletivo, que será regido pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Cláusula Primeira - Vigência e Data-Base  

As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo a Acordo Coletivo de Trabalho no período de 

1º de fevereiro de 2014 a 31 de janeiro de 2016 e a data-base da categoria em 1º de fevereiro.  

 

Cláusula Segunda - Abrangência  

O presente Termo Aditivo a Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) 

acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Empregados em Entidades Sindicais, com abrangência 

territorial em Belo Horizonte/MG.  

 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO  

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS  

Cláusula Terceira - Reajuste Salarial 

Vigência da Cláusula: 01/02/2014 a 31/01/2015  
Os salários dos empregados do SINDIFES serão corrigidos em 1º de fevereiro de 2014 em 6,19% 

(seis vírgula dezenove por cento) sobre os salários praticados a partir do mês de fevereiro de 2014 

para aqueles que foram contratados até o dia 31.10.2013.  

 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS  

OUTRAS GRATIFICAÇÕES  

Cláusula Quarta - Aumento Real 

Vigência da Cláusula: 01/02/2014 a 31/01/2015  
O SINDIFES concederá a todos os seus empregados, aumento real no valor de 3,79% (três vírgula 

setenta e nove por cento) sobre os salários já reajustados, para aqueles que foram contratados até o 

dia 31.10.2013. 

 



 

 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  

Cláusula Quinta - Auxílio Alimentação 

Vigência da Cláusula: 01/02/2014 a 31/01/2015  
O SINDIFES concederá a todos os seus empregados auxílio alimentação, com desconto de R$1,80 

(um real e oitenta centavos), independentemente da jornada de trabalho. O mesmo será efetuado em 

dinheiro no valor de R$ 16,82 (dezesseis reais e oitenta e dois centavos) por dia trabalhado. De 

forma antecipada e mensalmente, até o ultimo dia do mês anterior ao benefício, à razão de 22 (vinte 

e dois) dias fixos por mês, inclusive nos períodos de gozo de férias, afastamentos previstos em lei 

ou afastamento do trabalho por doença ou acidente.  

§ 1º - O auxílio alimentação, sob qualquer das formas previstas nesta cláusula, não terá 

natureza remuneratória, nos termos da Lei nº 6.321 de 14 de abril de 1976, de seus decretos 

regulamentadores e da Portaria GM/MTE nº 03, de 01.03.2002 (D.O.U. 05.03.2002) com as 

alterações dadas pela Portaria GM/MTE nº 08, de 16.04.2002. 

§ 2º - O auxílio referido no caput não poderá ser caracterizado como salário. 

  

AUXÍLIO EDUCAÇÃO  

Cláusula Sexta - Bolsa Educação 

Vigência da Cláusula: 01/02/2014 a 31/01/2015  
O SINDIFES concederá Bolsa Educação a todos os seus empregados, que possuem mais de um ano 

de contrato, que ingressarem ou que estejam matriculados em curso de nível médio ou técnico, 

graduação e pós-graduação. A mensalidade e matrícula com valor até 300,00 (trezentos reais) a 

Bolsa Educação será integral. Nos valores acima, o valor mensal será de 40% (quarenta por cento) 

do valor máximo de até R$1.000,00 (hum mil reais) da mensalidade e da matrícula ou poderá optar 

pelo valor da Bolsa de R$ 300,00 (trezentos reais). 

§ 1º - O ressarcimento deverá ocorrer no prazo máximo de cinco dias a partir da 

apresentação do boleto e/ou recibo pago. 

§ 2º - A suspensão da respectiva bolsa se dará, definitivamente, em caso de demissão ou 

conclusão de curso e de forma provisória, no trancamento de matrícula. 

§ 3º - A suspensão da respectiva bolsa, também, se dará, provisória ou definitivamente, em 

casos de reprovação consecutivas nas disciplinas do curso, de atrasos consecutivos ou faltas ao 

trabalho, sem justificativa plausível. O empregado terá que apresentar semestralmente o 

comprovante de aprovação nas disciplinas cursadas. 

§ 4º - O empregado se compromete a permanecer no SINDIFES pelo período mínimo de 06 

meses após a formatura do curso pago pela Bolsa Educação. Caso isso não aconteça, o empregado 

fará o ressarcimento integral do valor recebido pela Bolsa Educação. Também será ressarcido o 

valor no caso de demissão por justa causa. 

§ 5º - O referido benefício não terá natureza indenizatória e não integrará a remuneração do 

empregado para qualquer efeito legal. 

 

AUXÍLIO SAÚDE 

Cláusula Sétima - Auxílio Saúde 

Vigência da Cláusula: 01/02/2014 a 31/01/2015  
A partir de 1º de fevereiro de 2011, o SINDIFES pagará mensalmente até o valor de R$100,00 

(cem reais) a todos os seus empregados, a título de auxilio saúde. 

§ 1º - O referido auxílio será extensivo aos empregados que já possuam Planos de Saúde. 



 

 

§ 2º - Para fazer jus ao recebimento do auxílio, os empregados deverão comprovar, através 

da carteira do convênio médico e/ou através de recibo competente, os gastos realizados, referente ao 

mês anterior ao do repasse do auxílio. 

§ 3º - O referido benefício não terá natureza indenizatória e não integrará a remuneração do 

empregado para qualquer efeito legal. 

 

AUXÍLIO CRECHE 

Cláusula Oitava - Auxílio Creche 

Vigência da Cláusula: 01/02/2014 a 31/01/2015  
O SINDIFES pagará, mensalmente, auxílio creche a cada filho ou menor sob a guarda legal do 

trabalhador, até o limite de 05 (anos) anos e 11 (onze) meses, exceto em se tratando de filho 

excepcional ou portador de deficiência física, quando o limite de idade será de 21 (vinte e um) anos.  

§ Único - O referido benefício será pago nas condições abaixo indicadas 

 

Faixa Base de cálculo em R$ 

(Remuneração) 

Alíquota % Valor do Auxílio 

Creche 

Desconto R$ 

1 Até 817,50 5 R$ 140,00 7,00 

2 De 817,50 até 1.635,00 10 R$ 140,00 14,00 

3 De 1.635,00 até 2.180,00 15 R$ 140,00 21,00 

4 A partir de 2.180,00 20 R$ 140,00 28,00 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

RENOVAÇÃO/RESCISÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

Cláusula Nona - Vigência das Normas Coletivas 
As cláusulas constantes deste Acordo Coletivo de Trabalho, excetuando a Cláusula Terceira, 

permanecerão vigentes pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, após assinatura do presente Acordo. 

 

Belo Horizonte, 1º de fevereiro de 2014. 

 

 

 

Jair da Silva Perez 

Presidente 

CPF: 597.491.806-15 

Rogéria Cássia dos Reis Nascimento 

Secretária Geral 

CPF: 004.899.786-22 

Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Sindicais no Estado de Minas Gerais – 

SITESEMG 

 

 

 

 

Cristina Del Papa 

Coord. Geral 

CPF: 563.739.026-68 

     Alexandre Dias Santos 

    Coord. de Finanças 

    CPF: 956.873.946-72 

    Rosângela da S. Santos 

Coord. de Administração 

CPF: 874.517.006-15 

Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino  

SINDIFES 
MR026515/2016 

 


