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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 

2013/2013 

 

SINDICATO TRABS ENTIDADES SINDICAIS DO ESTADO M 

GERAIS, CNPJ n. 17.498.775/0001-31, neste ato representado(a) por seu 

Secretário Geral, Sr(a). ROGERIA CASSIA DOS REIS NASCIMENTO; E  

SINDICATO T I S M M M ELET INF IPA BELO ORIENTE IPABA E 

SANTANA DO PARAISO, CNPJ n. 19.869.650/0001-04, neste ato 

representado(a) por seu Presidente, Sr(a). LUIZ CARLOS DE MIRANDA 

FARIA; 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 1º de janeiro de 2013 

a 31 de dezembro de 2013 e a data-base da categoria em 01 de janeiro.  

 

Cláusula Segunda - Abrangência  

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá 

a(s) categoria(s) Trabalhadores em Entidades Sindicais, com abrangência territorial em Ipatinga/MG.  

 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

PISO SALARIAL 

Cláusula Terceira - Salário de Ingresso  
Durante a vigência deste Acordo, o empregado admitido para a função do outro, dispensado sem justa 

causa, será garantido salário igual ao do empregado de menor salário na função, sem considerar vantagens 

pessoais.  

 

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

Cláusula Quarta - Reajuste Salarial  
A partir de 01.02.2013, o salário de todos os empregados do SINDIPA será reajustado em 8% (oito por 

cento).  

 

DESCONTOS SALARIAIS 

Cláusula Quinta - Débito dos Trabalhadores  
Ficam autorizados os descontos no salário dos empregados, os valores referentes ao Seguro de Vida, 

Despesas efetuadas no Hospital Marcio Cunha, Despesas efetuadas em farmácias conveniadas, despesas 

efetuadas no SINDIPA e Pensão Alimentícia.  

 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS  

OUTRAS GRATIFICAÇÕES  

Cláusula Sexta - Abono Salarial  
O SINDIPA concederá a seus empregados, a título de abono salarial, o percentual de 30% (trinta por 

cento) do salário com o mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser pago no último dia útil do mês da 

assinatura do Acordo Coletivo.  

 

Cláusula Sétima - Abono Aposentado/Estabilidade Pré-Aposentadoria  
O empregado que, na vigência deste Acordo Coletivo vier a se aposentar fará jus, por ocasião da rescisão 

contratual, a um abono no valor correspondente ao último salário percebido.  

§ Único - Quando a aposentadoria for adquirida em razão de acidente/doença ocupacional o valor 

do abono será pago em dobro.  
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ADICIONAL DE HORA-EXTRA 

Cláusula Oitava - Horas Extras  
Caso ocorra, por necessidade imperiosa, a prestação de horas extras, as mesmas serão remuneradas com o 

acréscimo de 100% (cem por cento) sobre a hora normal.  

 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

Cláusula Nona - Fornecimento Refeição  
O SINDIPA manterá o fornecimento de alimentação para seus empregados nos mesmos moldes já 

praticados pela entidade, sendo que será descontado no contra cheque dos empregados o valor de R$ 1,00 

para cada refeição consumida.  

§ Único - Será mantido o fornecimento do lanche para os empregados da entidade, nos moldes já 

praticado na entidade.  

 

AUXÍLIO TRANSPORTE 

Cláusula Décima - Vale Transporte  
O SINDIPA concederá o vale transporte de acordo com a Lei.  

 

AUXÍLIO SAÚDE 

Cláusula Décima Primeira - Assistência Médica  
Os empregados continuaram a ter acesso aos serviços médicos e odontológicos do SINDIPA, sendo que 

os mesmos arcarão com os custos apenas despesas com material utilizado no tratamento.  

 

AUXÍLIO MORTE/FUNERAL 

Cláusula Décima Segunda - Auxilio Funeral  
O SINDIPA pagará as despesas de sepultamento do empregado que vier a falecer.  

 

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E 

ESTABILIDADES 

QUALIFICAÇÃO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Cláusula Décima Terceira - Cursos de Formação Sindical  
O SINDIPA liberará seus empregados que desejarem participar de curso de formação sindical, que 

englobe política salarial, política sindical, política econômica e conjuntural.  

 

OUTRAS NORMAS REFERENTES A CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO 

Cláusula Décima Quarta - Assistência Jurídica  
O SINDIPA prestará assistência jurídica aos seus empregados sempre que, no exercício de suas funções e 

em defesa dos interesses do SINDIPA em conformidade com as normas e regulamentos da mesma, 

incidirem na prática atos que os levem a responder qualquer ação penal/judicial.  

 

OUTRAS ESTABILIDADES 

Cláusula Décima Quinta - Estabilidade  
As estabilidades provisórias previstas na CLT ficam aqui ampliadas:  

I - Gestante - A gestante, desde a gravidez, até 180 (cento e oitenta) dias após o término da 

licença maternidade;  

II - Período Eleitoral - Será assegurada estabilidade a todos os empregados no período de 

01(hum) ano, após a posse da nova diretoria do SINDIPA, não podendo haver demissões nesse período, 

salvo as demissões por pedido ou justa causa;  

III - Pré-Aposentadoria - Será assegurada estabilidade ao empregado com mais de 5 (cinco) anos 

de serviço no SINDIPA, comprovando que lhe faltam 2 (dois) anos para implementar sua aposentadoria 

por idade, tempo de serviço ou especial, não podendo ser demitido nesse período.  



 
Rua da Bahia, 573 - Sala 603 - Centro BH MG - Cep: 30160-010 - Telefax: (31)3222-3072 - E-mail: sitesemg@ig.com.br 

CNPJ: 17.498.775/0001-31 – CNES: 24260.002803-90 - Código de Entidade Sindical: 000.823.0546-5 

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA 

Cláusula Décima Sexta - Recesso  
Fica assegurado a todos os empregados do SINDIPA o recesso de carnaval na segunda, terça e na quarta-

feira de cinza até as 12:00 horas.  

 

FÉRIAS E LICENÇAS 

LICENÇA MATERNIDADE 

Cláusula Décima Sétima - Licença Maternidade  
O SINDIPA concederá a Licença Maternidade das trabalhadoras da entidade por 120 (cento e vinte) dias, 

garantindo-lhes o salário e o recolhimento de encargos sociais devidos durante os 60 (sessenta) dias que 

superam o período em que o salário maternidade é pago pelo INSS.  

 

LICENÇA REMUNERADA 

Cláusula Décima Oitava - Ausências Legais  
As ausências legais que aludem os incisos I, II, III e IV do Artigo 473 da CLT, respeitados os critérios 

mais vantajosos, ficam assim ampliadas:  

I - 05 (cinco) dias úteis consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendentes e 

descendentes;  

II - de 05 (cinco) dias úteis consecutivos, em virtude de casamento;  

III - de 05 (cinco) dias consecutivos ao pai, em caso de nascimento do filho;  

IV - 01 (um) dia para doação de sangue, devidamente comprovada.  

 

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS 

Cláusula Décima Nona - Adiantamento de Férias  
Os empregados terão suas férias pagas 4 (quatro) dias corridos anterior ao início do gozo das mesmas.  

 

Cláusula Vigésima - Férias Proporcionais  
Fará jus ao recebimento de férias proporcionais todo e qualquer empregado que pedir demissão, 

independentemente do tempo de serviço.  

 

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 

CONDIÇÕES DE AMBIENTE DE TRABALHO 

Cláusula Vigésima Primeira - Exames Admissionais, Periódicos e Demissionais  
O SINDIPA cumprirá as normas de medicina do trabalho, especialmente no que se refere à higiene, 

iluminação, ventilação, espaço, ruídos, edificações, etc., contidas no Título II, Capítulo Quinto, Seção 

Primeira da CLT e na portaria 3.214, de 08 de agosto de 1978, e, em caso de omissão, serão observadas as 

disposições da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.  

 

Cláusula Vigésima Segunda - Uniforme  
Quando exigido ou previamente permitido pelo SINDIPA, será por este fornecido, gratuitamente, o 

uniforme ao empregado.  

 

RELAÇÕES SINDICAIS 

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

Cláusula Vigésima Terceira - Mensalidade Social  
O SINDIPA descontará em folha de pagamento e repassará ao SITESEMG até o décimo dia após efetuar 

o pagamento mensal dos salários, o valor da mensalidade sindical devida pelos empregados associados.  
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§ Único - A partir do mês subseqüente ao da celebração do presente acordo coletivo, o SINDIPA 

fornecerá ao SITESEMG a relação dos empregados que sofreram desconto da mensalidade social e do 

valor descontado.  

 

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA 

Cláusula Vigésima Quarta - Arbitragem  
Caberá a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais a conciliação das 

divergências acaso surgidas entre as partes acordantes por motivo da aplicação deste Acordo Coletivo de 

Trabalho.  

§ Único - Nos termos do disposto no artigo 614 da Consolidação das Leis do Trabalho e na 

Instrução Normativa nº 06, de 06 de agosto de 2007, da Secretaria de Relações do Trabalho, requerem o 

registro do presente Acordo Coletivo de Trabalho 2010.  

 

Cláusula Vigésima Quinta - Quadro de Avisos  
O SINDIPA colocará em local de fácil acesso, quadro de avisos para afixação de comunicados de 

interesse dos empregados e do Sindicato Profissional.  

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

Cláusula Vigésima Sexta - Multa de Descumprimento do Acordo Coletivo  
Se violada qualquer cláusula deste Acordo, o SINDIPA ficará obrigado ao pagamento de multa no valor 

de um salário mínimo, a favor do empregado prejudicado.  

 

RENOVAÇÃO/RESCISÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

Cláusula Vigésima Sétima - Ultratividade de Normas Coletivas  
As cláusulas constantes deste Acordo Coletivo de Trabalho permanecerão vigentes, mesmo depois de 

expirado seu prazo de duração, até substituição com expressa revogação por futura norma coletiva desde 

que haja anuência expressa de ambas as partes.  

 

Ipatinga, 04 de janeiro de 2013  

 

 

Rogeria Cassia dos Reis Nascimento Mauricio da Silva Gomes 

Secretaria Geral Diretor 

Sindicato Trabs Entidades Sindicais Do Estado M Gerais 

 

 

Luiz Carlos de Miranda Faria 

Presidente 

Sindicato T I S M M M Elet Inf Ipa Belo Oriente Ipaba e Santana do Paraiso 
MR008457/2013 


