
Normatização da Cláusula Vigésima Primeira do Acordo Coletivo de 

Trabalho 2015/2016 dos empregados do Sindicato dos Médicos do 

Estado de Minas Gerais. 

 Considerando que a cláusula supracitada determina que o Sindicato expedirá norma 

para aplicabilidade daquele benefício. 

 Considerando que o artigo 17, a e b, c/c §1º, d do Estatuto Social desta Entidade. 

 RESOLVE: 

Normatizar o ACT 2015/2016, em especial a cláusula vigésima primeira nos termos 

abaixo aduzidos: 

Art. 1º - Considera Incentivo à Formação Superior – IFS, o benefício concedido em 

parcelas mensais ao trabalhador que, comprovadamente, esteja matriculado e frequente 

em curso de graduação superior. 

§ Único - O IFS será concedido por decisão do Núcleo Executivo do SINMED-

MG constante de ata de reunião e a partir da solicitação, pelo interessado, através de 

solicitação do empregado mediante preenchimento de formulário próprio (ANEXO I) e 

toda a documentação pertinente deverá ser arquivada na pasta funcional do empregado. 

 Art. 2º - Fará jus ao benefício aquele trabalhador que tenha mais de 06 (seis) meses de 

tempo de serviço no SINMED-MG e que neste período não tenha sofrido 

advertência/penalidade por infração contratual e que esteja matriculado em curso 

superior reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC. 

§ Único - O benéfico ora regulamentado também será concedido aos 

empregados que estejam cursando pós-graduações, tanto lato quanto stricto sensu, desde 

que seja matriculado em curso igualmente reconhecido pelo Ministério da Educação – 

MEC. 

 Art. 3º - Para fins deste benefício, serão classificados, da seguinte forma, os cursos de 

graduação e pós-graduação: 

 I – PREFERENCIAL: 

a)      Graduação e Pós-graduação em Ciências Contábeis e suas especializações; 

b)      Graduação e Pós-graduação em Administração e suas especializações; 

c)      Graduação em Economia; 

d)      Graduação e Pós-graduação em Direito e suas especializações; 

e)      Graduação em Comunicação Social; 



f)       Graduação e Pós-graduação em Secretariado Executivo e suas 

especializações; 

g)      MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria; 

h)      MBA em Gestão de Pessoas; 

i)         Especialização em Administração Financeira. 

  

II – NÃO PREFERENCIAL: 

a)      Os demais cursos de opção dos empregados serão considerados 

cursos NÃO PREFERENCIAIS. 

 Art. 4º - A Fonte de Recursos para o custeio do IFS será operacionalizada com 

recursos do orçamento do SINMED-MG. 

§ Único - A liberação do IFS será realizada pelo SINMED-MG em parcelas. O 

número de parcelas dependerá do tempo de duração do curso em que o interessado 

estiver matriculado 

I - Somente haverá a liberação das parcelas, mediante comprovação de matrícula 

e frequência, devendo o interessado manter as mesmas condições descritas no artigo 2º 

desde regulamento. 

II - Ao final de cada semestre letivo, o empregado deverá apresentar 

ao SINMED-MG atestado de aprovação em todas as disciplinas para as quais tiver 

efetuado matrícula naquele semestre. 

III - A reprovação em qualquer matéria do curso acarretará a perda pelo 

empregado das condições para ser beneficiário do IFS. 

 Art. 5º - O valor da parcela do IFS para os cursos preferenciais corresponderá à 

R$200,00 (duzentos reais) mensais e será creditado em conjunto ao salário. 

§ Único - Para os cursos Não Preferenciais o valor o IFS será de R$100,00 (cem 

reais). 

 Art. 6º - A solicitação do IFS pelo empregado, implicará em sua concordância e 

comprometimento em permanecer trabalhando no SINMED-MG, pelo período igual à 

metade do tempo do curso realizado contados a partir da liberação da última parcela do 

IFS, devendo manter-se sem advertências e/ou punições por infração contratual 

 Art. 7º - Caso seja rescindido o contrato por culpa exclusiva 

do EMPREGADO (pedido de demissão ou dispensa por justa causa), antes do término 

do curso ou do período estipulado no parágrafo 6º do presente, a quantia custeada 

pela EMPRESA deverá ser integralmente devolvida pelo EMPREGADO, na mesma 

data de pagamento das verbas rescisórias. 



§ 1º - Caso o EMPREGADO não possa quitar o valor devido no momento de 

pagamento das verbas rescisórias, terá o prazo de 30 dias para fazê-lo, desde que assine 

um “termo de confissão de dívida.” 

§ 2º - Na hipótese de o empregado contar com mais de 10 (dez) anos de tempo 

de serviço, o SINMED-MG, por deliberação do Núcleo Executivo, poderá liberar o 

empregado do cumprimento da contraprestação. 

 Art. 8º - Casos relativos a abandono de curso, a trancamento de matrícula ou a 

qualquer outra acidentalidade pertinente à vida acadêmica, deverão ser comunicados 

pelo empregado ao Núcleo Executivo do SINMED-MG. 

§ 1º - Quando da interrupção do curso por quaisquer causa perderá a condição 

do benefício. 

§ 2º - Em reunião do Núcleo Executivo, este deliberará pela restituição, ou não 

da integralidade do benefício aos cofres do SINMED-MG de forma escalonada e que 

não seja superior à 30% (trinta por cento) do salário base do empregado. 

 Art. 9º - Casos não previstos neste regulamento deverão ser analisados pelo Núcleo 

Executivo do SINMED-MG. 

 Art. 10º - Este regulamento vigorará à partir da sua assinatura. 

  

Belo Horizonte, 29 de Maio de 2015. 

  

  

  

Amélia Maria Fernandes Pessôa 

Diretora Presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais 

 


