
 

 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 

2014 - 2015 

 

 

Acordo Coletivo de Trabalho que entre si celebram de um lado o 

SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS – SINDPOL-MG, CNPJ: 25.577.370/0001-17, com 

sede à Rua Diamantina, 214 - Lagoinha – CEP: 31 110-280 - Belo Horizonte 

- Minas Gerais e o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 

ENTIDADES SINDICAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 

SITESEMG, CNPJ: 17.498.775/0001-31, com sede à Rua da Bahia, 573 – 

Sala 603 – CEP 301060010 - Centro - Belo Horizonte - Minas Gerais, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

  

 

Cláusula Primeira - Vigência e Data-Base 

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 1º de junho de 

2014 a 31 de maio de 2015 e a data-base da categoria em 1º de junho. 

 

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 Minas Gerais. 

 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

PISO SALARIAL 

Cláusula Terceira - Piso Salarial 
Fica assegurado que nenhum trabalhador/a do SINDPOL-MG ganhará piso inferior ao salário 

mínimo vigente. 

 

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

Cláusula Quarta - Reajuste e Revisão Salarial 
Independentemente da faixa salarial, os salários dos trabalhadores/as do SINDPOL-MG será 

reajustado o percentual equivalente a 10% (dez por cento), sobre os salários vigentes em 31 de maio 

de 2014. 

§ Único - O referido índice previsto no caput refere-se ao INPC-IBGE do período 01 de 

junho de 2013 a 31 de maio de 2014 e a concessão de ganho real. 

 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 

ADICIONAL DE HORA-EXTRA 

Cláusula Quinta - Adicional de Horas Extras 
As horas excedentes a jornada normal de trabalho, desde que acordado com o trabalhador/a, será 

paga conforme CLT e acima do valor da hora normal de trabalho para as primeiras 02 horas diárias 

e 100% (cem por cento) a partir da 3ª hora diária. 

            § 1º - O cálculo de valor das horas extras será feito tomando-se por base o salário base 

mensal.  



 

 

            § 2º - Fica expressamente vedado a realização de trabalhos extraordinários (além da jornada 

normal). O trabalho extraordinário somente se dará quando solicitado por escrito pela 

Administração e/ou Diretoria, via Comunicado Interno. 

  

PRÊMIOS 

Cláusula Sexta - Abono de Final de Ano 
O SINDPOL-MG concederá Gratificação de Final de Ano a todos os trabalhadores/as do 

SINDPOL-MG no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser pago até o dia 23 de dezembro. 

 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

Cláusula Sétima - Auxílio Cesta Alimentação 
O SINDPOL-MG concederá aos seus trabalhadores/as, mensalmente, um auxílio cesta alimentação 

no valor de R$160,00 (cento e sessenta reais). 

            § Único - Este beneficio não será incorporado ao salário. 

 

VALE TRANSPORTE 

Cláusula Oitava - Vale Transporte  

O SINDPOL-MG concederá vale transporte a todos os trabalhadores/as, independente da jornada 

de trabalho conforme a legislação em vigor.  

 

AUXÍLIO SAÚDE 

Cláusula Nona - Plano de Saúde  

O SINDPOL-MG manterá o plano de saúde para os seus trabalhadores/as, nos moldes já 

praticados.  

 

OUTROS AUXÍLIOS 

Cláusula Décima - Fornecimento de Lanche 
O SINDPOL-MG fornecerá, gratuitamente, aos seus trabalhadores/as, um lanche constituído de, no 

mínimo, pão, manteiga/margarina, café ou Chá durante a jornada de trabalho. 

 

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

ESTABILIDADES 

QUALIFICAÇÃO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Cláusula Décima Primeira - Formação Profissional 
O SINDPOL-MG incentivará, quando de seu interesse, mediante ajuda financeira e/ou 

flexibilização de horários, a participação de seus trabalhadores/as em cursos de qualificação 

profissional. 

 

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 

FALTAS 

Cláusula Décima Segunda - Abono de Falta do Estudante 
Serão abonadas as faltas do trabalhador/a estudante para prestação de exames (vestibular, provas 

escolares, e/ou concursos públicos), quando coincidirem com o horário de trabalho, mediante aviso 

prévio de 48 (quarenta e oito) horas e comprovação do estabelecimento de ensino. 

            § Único - É vedado exigir a prestação de serviços extraordinários aos trabalhadores/as 

estudantes, quando prejudicarem o comparecimento tempestivo às aulas, ressalvadas as hipóteses de 

força maior ou serviços inadiáveis, previstas em lei. 



 

 

 

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA 

Cláusula Décima Terceira - Aleitamento Materno 
As trabalhadoras do SINDPOL-MG que estiverem amamentando terão, dentro de sua jornada de 

trabalho, redução de 01 (uma) hora diária, podendo ser pela manhã ou a tarde, para o aleitamento do 

próprio filho, até que este complete seis meses, sem desconto desta redução. 

 

Cláusula Décima Quarta - Abono de Atrasos 
O SINDPOL-MG não efetuará desconto no salário de seus trabalhadores/as por atraso no início da 

jornada de trabalho quando este for igual ou inferior a 15 (quinze minutos), desde que não 

ultrapassado o limite de 04 (quatro) atrasos por mês. 

 

FÉRIAS E LICENÇAS 

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS 

Cláusula Décima Quinta - Início das Férias 
O início das férias não poderá coincidir com sábados, domingos ou feriados. 

 

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 

UNIFORME 

Cláusula Décima Sexta - Uniformes 
O SINDPOL-MG fornecerá gratuitamente os uniformes aos seus trabalhadores/as, caso seja 

obrigatório a utilização do mesmo. 

 

OUTRAS NORMAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DOENÇAS PROFISSIONAIS 

Cláusula Décima Sétima - Condições de Saúde e Trabalho 
O SINDPOL-MG providenciará o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), 

de acordo com a NR-7, a fim de resguardar a saúde e os direitos previdenciários dos seus 

trabalhadores/as.  

 

OUTRAS NORMAS DE PROTEÇÃO AO ACIDENTADO OU DOENTE 

Cláusula Décima Oitava - Do Controle HIV/AIDS 
Fica vedada qualquer exigência por parte do SINDPOL-MG de atestados de comprovação ou não 

da condição de portador/a do HIV/AIDS, tanto para admissão como para preenchimento de cargos 

ou demissão. 

            § Único - O SINDPOL-MG compromete-se a remanejar provisoriamente o trabalhador/a 

portador do vírus HIV, a interesse deste, para posição de trabalho que o ajude a preservar seu estado 

de saúde. 

 

RELAÇÕES SINDICAIS 

REPRESENTANTE SINDICAL 

Cláusula Décima Nona - Representante dos Trabalhadores 
O SINDPOL-MG reconhece o Representante dos Trabalhadores/as, eleito em Assembleia para 

representar o conjunto dos trabalhadores/as junto à direção do SINDPOL-MG e junto ao 

SITESEMG, e será composta por um efetivo e um suplente. O mandato destes representantes será 

de 1 (um) ano a partir da assinatura do presente Acordo coletivo. 

 

 



 

 

 

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA 

Cláusula Vigésima - Descontos de Mensalidades 
O SINDPOL-MG compromete-se a descontar em folha de pagamento, desde que prévia e 

expressamente autorizado pelo trabalhador/a, o valor da mensalidade, fazendo depósito direto na 

conta do SITESEMG no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas depois de efetivado o 

desconto, encaminhando ao SITESEMG cópia do comprovante do depósito acompanhado da 

relação dos que sofreram o desconto.  

            § Único - O não repasse da mensalidade de seus trabalhadores ao SITESEMG dentro do 

prazo de 05 (cinco) dias após o desconto incorrerá em multa de 2% ao mês. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

Cláusula Vigésima Primeira - Multa 

Fica estabelecida a multa correspondente a 5% (cinco inteiros por cento) do piso salarial, revertida 

em favor do trabalhador/a, por cada descumprimento de cláusula desta Convenção ou qualquer 

preceito legal, e em favor da empresa quando descumpridas pelo trabalhador/a. 

 

RENOVAÇÃO/RESCISÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

Cláusula Vigésima Segunda - Ultratividade das Normas Coletivas 
As Cláusulas constantes deste ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, exceto as cláusulas 

econômicas, permanecerão vigentes, mesmo depois de expirado seu prazo de duração, até 

substituição com expressa revogação por futura norma coletiva. 

 

OUTRAS DISPOSIÇÕES 

Cláusula Vigésima Terceira - Manutenção das Conquistas Anteriores 
Ficam asseguradas todas as conquistas anteriores desde que não contraponham os termos do atual 

acordo. 

 

 

Belo Horizonte, 06 de julho de 2014 

 

 

 

Rogéria Cássia dos Reis Nascimento 

Secretária Geral 

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

SITESEMG 

 

 

 

 

Antonio Marcos Pereira    José Maria de Paula    

       Presidente      Diretor   

Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais - SINDPOL-MG 

 


