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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, situado a Rua da Bahia, 573, Salas 602/603 – Centro - Belo 

Horizonte/MG - CEP: 30.160-010, neste ato representado(a) por seu Secretário Geral, 

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

SINDICATO DOS PRODUTORES DE ARTES CÊNICAS DE MG - SINPARC, 

CNPJ 20.185.922/0001-28, situado a Av. Augusto de Lima, 655 Sala 1.604 – Centro - 

Belo Horizonte – MG - CEP: 30.190-000, neste ato representado por seu Presidente, 

Senhor RÔMULO DUQUE DE AZEVEDO, estipulando as condições de trabalho 

previstas nas cláusulas seguintes: 

 

 

Cláusula Primeira - Vigência e Data-Base 

As partes fixam a vigência do presente Acordo de Trabalho no período de 1º de Janeiro de 2013 a 31 de 

Dezembro de 2013 e a data base da categoria em 1º 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 Belo Horizonte/MG. 

 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

PISO SALARIAL 

Cláusula Terceira - Salário de Ingresso 

Fica assegurado que nenhum trabalhador/a do SINPARC poderá receber salário inferior ao piso de R$800,00 

(oitocentos reais). 

 

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

Cláusula Quarta - Reajuste Salarial 
O SINPARC reajustará os salários de todos os seus trabalhadores/as, piso mínimo vigente. 

 

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS 

Cláusula Quinta - Comprovante de Pagamento 

No ato do pagamento dos salários, o SINPARC fica obrigado a fornecer aos trabalhadores/as a documentação 

discriminando o valor da remuneração paga, bem como os valores dos descontos e as respectivas 

consignações e destinos. 

 

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E CRITÉRIOS 

PARA CÁLCULO 

Cláusula Sexta - Salário Substituição 

O trabalhador que exercer a substituição temporária, caso receba menor salário que o substituído, terá direito a 

receber igual salário do substituído, enquanto durar á substituição excluídas as vantagens pessoais. 

§ Único - Fica entendido como substituição o prazo de 30 (trinta) dias. 

 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 

ADICIONAL DE HORA-EXTRA 

Cláusula Sétima - Horas Extras 
As prorrogações da jornada de trabalho somente serão realizadas desde que previamente comunicadas e 

autorizadas pela diretoria do O SINPARC, POR ESCRITO e serão remuneradas com o acréscimo de 100% 

(cem por cento) sobre a hora normal. 
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ADICIONAL NOTURNO 

Cláusula Oitava - Adicional Noturno 

O trabalho exercido no período compreendido entre 22:00 horas de um dia e 05:00 horas do dia seguinte será 

remunerado com adicional de 20% (vinte por cento) sobre a hora normal. 

 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

Cláusula Nona - Auxílio Lanche/Alimentação 

O SINPARC concederá a todos os seus trabalhadores/as, independentemente da jornada de trabalho, auxílio 

para custeio de Lanche/alimentação na forma de auxílio lanche no valor de R$5,00 (cinco reais) por dias 

trabalhados. 

§ 1º - O valor acima será inserido no contra cheque do trabalhador, com desconto de R$0,10 (dez 

centavos) por mês de cada trabalhador/a. 

§ 2º - Na hipótese de fornecimento de lanche/alimentação pelo próprio SINPARC, o mesmo estará 

dispensado do pagamento do valor especificado no caput desta cláusula. 

§ 3º - O valor acima citado tem caráter indenizatório e não integra a remuneração para fins de direito. 

 

AUXÍLIO TRANSPORTE 

Cláusula Décima - Auxílio/Vale Transporte 
O SINPARC fornecerá o Auxílio/Vale Transporte a todos os seus trabalhadores, suficientes para 

deslocamento residência/sindicato/residência, com desconto o percentual previsto em lei. 

§ Único - Em caso de necessidade de transporte em dias não previstos ou quando o trabalhador 

necessitar deslocar-se mais de duas vezes por dia a serviço da entidade caberá à própria entidade providenciar 

os Auxílio/Vale Transporte necessários, ou reembolso das despesas de transporte. 

 

CONTRATO DE TRABALHO - ADMISSÃO - DEMISSÃO – MODALIDADE 

NORMAS PARA ADMISSÃO / CONTRATAÇÃO 

Cláusula Décima Primeira - Normas para Admissão / Contratação 

Todo trabalhador/a readmitido estará desobrigado de firmar contrato de experiência, desde que contratado na 

mesma função no SINPARC, no prazo de 12 (doze) meses contado de sua admissão, e comprovado exercício 

de atividade. 

 

DESLIGAMENTO/DEMISSÃO 

Cláusula Décima Segunda - Desligamento/Demissão 

O trabalhador/a que tiver em cumprimento de aviso prévio, não poderá ser transferido do setor onde exerce 

suas funções. 

§ 1º - O SINPARC se obriga, em caso de dispensa por justa causa, a fornecer por escrito ao 

trabalhador/a à causa e o enquadramento do motivo na CLT, sob pena de, por presunção, ser caracterizada 

dispensa imotivada. 

§ 2º - O SINPARC deverá comunicar por escrito ao trabalhador/a mediante assinatura de ambas as 

partes e com cópia para uma, no momento da despedida, o local, o dia e a hora em que o mesmo deverá 

comparecer para o recebimento das verbas rescisórias e a CTPS, devidamente atualizada. 

 

OUTRAS NORMAS REFERENTE A ADMISSÃO - DEMISSÃO E MODALIDADE DE 

CONTRATAÇÃO 

Cláusula Décima Terceira - Anotação na CTPS 

O SINPARC obrigatoriamente anotará na Carteira de Trabalho e Previdência Social a real função exercida 

pelo trabalhador/a. 

 

Cláusula Décima Quarta - Exames 
Todas as despesas com eventuais exames para admissão serão suportadas pelo SINPARC. 
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RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E 

ESTABILIDADES 

OUTRAS NORMAS DE PESSOAL 

Cláusula Décima Quinta - Uniformes 

O SINPARC fornecerá gratuitamente a seus trabalhadores/as, dois (dois) uniformes completos, inclusive 

calçados, para cada ano de trabalho, quando exigido seu uso pelo Sindicato. 

 

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 

DURAÇÃO E HORÁRIO 

Cláusula Décima Sexta - Jornada e Remuneração Especial 

Os trabalhadores/as que trabalharem apenas meio período do dia terá sua jornada de trabalho estendida para 

integral no período que compreende a Campanha de Popularização do Teatro e da Dança em Belo Horizonte, 

MG, no que segue a seguir: 

§ 1º - O período da campanha será de 03/01/2013 a 04/03/2013. 

§ 2º - O trabalhador/a terá no período que compreende acima, acréscimo salarial, de caráter 

indenizatório não integrando a remuneração para fins e efeitos de direito, devendo retornar ao normal no 

término da jornada especial da Campanha, sem gerar o direito de pleiteá-lo até o término do seu contrato. 

§ 3º - O SINPARC fornecer Alimentação / Almoço aos trabalhadores/as que se enquadrem no caput 

dessa cláusula. 

§ 4º - No período da Campanha, se a jornada do SINPARC ultrapassar as 40 (quarenta) horas 

semanais, o que exceder será acrescido conforme a Cláusula Sétima - Horas Extras desse Acordo. 

 

Cláusula Décima Sétima - Controle da Jornada 

Os cartões de ponto, folhas ou livros-ponto utilizados pelo SINPARC deverão ser marcados ou assinados pelo 

próprio trabalhador/a, não sendo admitido o apontamento por outrem, sob pena de invalidade. 

 

Cláusula Décima Oitava - Jornada de Trabalho  

A jornada contratual de trabalho dos trabalhadores/as do SINPARC será de 40 (quarenta) horas semanais, 

salvo os que possuem jornadas regulamentadas por leis específicas. 

 

FALTAS 

Cláusula Décima Nona - Faltas 

Serão abonadas as faltas do trabalhador/a nos seguintes casos: 

- até duas horas, para fins de recebimento do PIS, mediante comprovação. 

- para prestação de exames em estabelecimentos de ensino oficial, autorizado ou reconhecido, desde 

que pré-avisado o SINPARC com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência e comprovado posteriormente. 

 

Cláusula Vigésima - Falta por Greve Geral Transporte Coletivo 

Em caso de impedimento de comparecer ao trabalho por motivo de greve geral comprovada no transporte 

coletivo, o trabalhador/a terá o seu dia abonado pelo SINPARC, observando o limite de um dia por mês. 

 

FÉRIAS E LICENÇAS 

REMUNIRAÇÃO DAS FÉRIAS 

Cláusula Vigésima Primeira - Férias 

O início do gozo de férias não poderá coincidir com sábados, domingos, feriados ou dias compensados. 

Os trabalhadores/as estudantes, desde que requeridas, terão suas férias concedidas na mesma época das férias 

escolares. 

§ Único - O trabalhador/a que estiver afastado do serviço e recebendo auxílio doença ou por acidente 

do trabalho da Previdência Social, pelo prazo de até 06 (seis) meses, não terá esse tempo deduzido para fins de 

aquisição de férias. 
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LICENÇA MATERNIDADE 

Cláusula Vigésima Segunda - Licença Maternidade 
O SINPARC concederá a Licença Maternidade das trabalhadoras da entidade por 180 (cento e oitenta) 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. 

 

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

OUTRAS NORMAS DE PROTEÇÃO AO ACIDENTADO OU DOENTE 

Cláusula Vigésima Terceira - Medicina do Trabalho 
O SINPARC cumprirá as normas de medicina do trabalho, especialmente no que se refere à higiene, 

iluminação, ventilação, espaço, ruídos, edificações, etc., contidas no Titulo 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 de Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

 

RELAÇÕES SINDICAIS 

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

Cláusula Vigésima Quarta - Desconto das Mensalidades 
O SINPARC descontará mensalidades devidas ao SITESEMG do salário de seus trabalhadores/as sócios do 

sindicato, desde que devidamente autorizados, comprometendo-se a apontar o desconto no correspondente 

demonstrativo de pagamento. O valor dos descontos dessas mensalidades será recolhido ao sindicato através 

de boleto bancário, até o dia 10 de cada mês.  

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

OUTRAS DISPOSIÇÕES 

Cláusula Vigésima Quinta - 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. 

  

 

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2013 

 

 

 

 

Rogéria Cássia dos Reis Nascimento 

SINDICATO TRABS ENTIDADES SINDICAIS DO ESTADO M GERAIS 

 

 

 

Rômulo Duque de Azevedo 

SINDICATO DOS PRODUTORES DE ARTES CÊNICAS DE MG – SINPARC 
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