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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 

2013 - 2014 

 

 

Que entre si firmam, de um lado, como empregadora, o Sindicato dos Trabalhadores, 

Funcionários e Servidores Municipais da Administração Direta, Indireta, Fundações, 

Autarquias, Empresas Públicas e Associações Civis da Prefeitura do Município de Juiz de 

Fora, Empregados da Associação Municipal de Apoio Comunitário e Organizações 

Sociais que se vinculem ao Município por Contrato de Gestão, neste ato denominado 

simplesmente SINSERPU/JF - CNPJ: 21.181.276/0001-93, com sede à Rua São Sebastião, nº 

733 – Sala 302, Centro, Juiz de Fora/MG e de outro como representante dos trabalhadores o 

Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Sindicais do Estado de Minas Gerais neste ato 

denominado simplesmente SITESEMG - CNPJ: 17.498.775.0001-31, com sede á Rua da 

Bahia, 573 - sala 602/603 - Centro - Belo Horizonte/MG, como representante da categoria 

profissional dos trabalhadores em entidades sindicais do estado de Minas Gerais, celebram o 

presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. 

 

 

Cláusula Primeira - Vigência e Data-Base 

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 1º de maio de 2013 a 30 de 

abril de 2014 e a data-base da categoria em 1º de maio. 

 

Cláusula Segunda - Abrangência 

O presente 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 Juiz de Fora/MG.  

 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO. 

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

Cláusula Terceira - Reajuste Salarial 
Os salários dos empregados do O SINSERPU/JF serão corrigidos em 1º de maio de 2013 em 6,5% (seis 

virgula cinco por cento)  referente à aplicação da variação acumulada do INPC do período e o percentual de 

1% (hum por cento) a título de ganho real, sobre os salários praticados a partir do mês de maio de 2013. 

 

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS 

Cláusula Quarta - Adiantamento Salarial 
O SINSERPU/JF antecipará 40% do salário base do mês a seus trabalhadores/as até o dia 15 de cada mês. 

§ Único - O salário referente ao mês será pago de acordo com a prática já realizada. 

 

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E CRITÉRIOS 

PARA CÁLCULO 

Cláusula Quinta - Salário Substituição 
O trabalhador/a que exercer a substituição temporária, caso receba menor salário que o substituído, terá direito 

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

 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS. 

13º SALÁRIO 

Cláusula Sexta - Antecipação do 13º Salário 

O SINSERPU/JF pagará aos seus trabalhadores/as, quando solicitado, o valor de no mínimo 50% (cinquenta 

por cento) referente à antecipação do 13º (décimo terceiro) salário, descontado pelo seu valor histórico quando 

do seu vencimento normal. 
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OUTRAS GRATIFICAÇÕES 

Cláusula Sétima - Gratificação Salarial  

Será criado um cargo de chefia, cuja gratificação será no valor de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração 

do funcionário ocupante do cargo, ficando a cargo da direção à nomeação do ocupante do referido cargo. 

 

ADICIONAL DE HORA-EXTRA 

Cláusula Oitava - Hora Extra 
As prorrogações da jornada de trabalho, quando expressamente convocadas pela administração do 

SINSERPU/JF serão remuneradas com o acréscimo de 50%, exceto para o funcionário que fizer jus a 

Gratificação de chefia. 

 

ADICIONAL NOTURNO 

Cláusula Nona - Adicional Noturno 
O SINSERPU/JF pagará adicional noturno a partir das 22:00 horas conforme CLT. 

 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

Cláusula Décima  - Auxílio Alimentação 
O SINSERPU/JF concederá a todos os seus trabalhadores/as cujo vencimento não ultrapasse o valor de 

R$1.816,75 (hum mil, oitocentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos), auxílio para custeio de 

alimentação, na forma de cartão alimentação no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais). Este beneficio 

estender-se-á, aos 15 (quinze) dias de atestado médico. 

§ Único - Este benefício será suspenso em caso afastamento do trabalho, inclusive em períodos de 

férias, licença maternidade, licença saúde e nos afastamentos por doença ou acidente de trabalho. 

 

AUXÍLIO TRANSPORTE 

Cláusula Décima Primeira - Vale Transporte 
O SINSERPU-JF concederá aos seus trabalhadores, vale transporte nos moldes já praticados na entidade. 

 

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 

DESLIGAMENTO/DEMISSÃO 

Cláusula Décima Segunda - Homologação de Rescisão Contratual 
Fica estabelecida a obrigatoriedade de homologação das rescisões de contrato dos trabalhadores/as do 

SINSERPU/JF no SITESEMG, para o trabalhador que obtiver 12 (doze) ou mais meses na entidade de 

acordo com o Artigo 477, parágrafo 2º da CLT, desde que o Sitesemg disponibilize Sede em Juiz de Fora. 

§ Único - O SINSERPU/JF compromete-se a enviar uma cópia das homologações ao SITESEMG, as 

rescisões homologadas nas DRT’s Regionais dos trabalhadores/as dos sindicatos do interior e/ou subsedes 

regionais. 

 

OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE 

CONTRATAÇÃO. 

Cláusula Décima Terceira - Carta de Referencia 
Na ocorrência de rescisão contratual, o SINSERPU/JF fornecerá carta de referência sobre o cargo e o período 

do exercício profissional efetivamente cumprido, sem os motivos que ensejaram a mesma. 

 

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

ESTABILIDADES. 

OUTRAS NORMAS DE PESSOAL 

Cláusula Décima Quarta - Assistência Jurídica 
O SINSERPU/JF prestará assistência jurídica aos seus trabalhadores/as sempre que, no exercício de suas 

funções e em defesa dos interesses do SINSERPU/JF em conformidade com as normas e regulamentos da 

mesma, incidirem na prática de atos que os levem a responder qualquer ação penal. 
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OUTRAS ESTABILIDADES 

Cláusula Décima Quinta - Estabilidade Provisória/Aposentadoria 
Os trabalhadores/as optantes pelo FGTS, que hajam completado 20 (vinte) anos de serviço no SINSERPU/JF, 

desde que estejam a 12 (doze) meses de adquirir o direito à aposentadoria por tempo de contribuição/idade, 

proporcional ou integral. Bem como aqueles e aquelas que respectivamente, hajam completado 28 (vinte e 

oito) e 23 (vinte e três) anos de serviços no SINSERPU/JF e que estejam a 24 (vinte e quatro) meses de 

adquirir o direito à aposentadoria por tempo de contribuição/idade, proporcional ou integral, nos termos da Lei 

em vigor, não poderão ser dispensados, salvo por motivo de acordo rescisório, falta grave ou motivo de força 

maior, até que venham a completar o tempo de contribuição e a idade mínima indispensáveis à aquisição do 

direito à aposentadoria por tempo de contribuição/idade, proporcional ou integral. 

§ Único - Depois de completado o direito à aposentadoria por tempo de contribuição/idade, 

proporcional ou integral, o trabalhador/a optantes pelo FGTS poderão ser dispensados unilateralmente pelo 

SINSERPU/JF. 

 

Cláusula Décima Sexta - Estabilidade Provisória no Emprego 
O SINSERPU/JF compromete-se a cumprir a Convenção 158 da OIT, bem como garantir Estabilidades 

constante na CLT. 

a) Gestante/Aborto - À gestante, por 60 (sessenta) dias em caso de aborto comprovado por atestado 

médico; 

b) Dirigente/Delegado Sindical - Fica assegurada a Estabilidade no Emprego para o 

dirigente/Delegado sindical, durante o mandato e 12 (doze) meses após o seu término; 

c) Gestante - A gestante, desde a gravidez até 60 (sessenta) dias após o término da licença 

maternidade; 

d) Período Eleitoral - Aos trabalhadores/as será assegurada a estabilidade provisória no emprego, no 

período compreendido entre 03 (três) meses antes e 03 (três) meses após as eleições de renovação dos 

respectivos quadros diretivos. 

 

Cláusula Décima Sétima - Preservação do Emprego 
O SINSERPU/JF manterá uma política de preservação do emprego, e asseguram que não procederá dispensa 

de caráter político. 

 

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS. 

DURAÇÃO E HORÁRIO 

Cláusula Décima Oitava - Jornada de Trabalho 
A jornada de trabalho dos trabalhadores/as do SINSERPU/JF será de 08 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) 

horas semanais, de segunda-feira a sexta-feira, excetuando aqueles trabalhadores/as que contratualmente 

possuem uma jornada de trabalho inferior. 

§ Único - A jornada normal de trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, em número não 

excedente de duas, salvo para fazer face á motivo de força maior, seja para atender a realização ou conclusão 

de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto, quando este limite poderá ser 

excedido. Todas as horas extraordinárias deverão ser aprovadas impreterivelmente pela DIREÇÃO. 

 

FALTAS 

Cláusula Décima Nona - Ausências Legais 
As ausências legais que aludem os incisos I, II, III e IV do artigo 473 da CLT. 

 

Cláusula Vigésima - Aleitamento Materno 
As trabalhadoras do SINSERPU/JF que estiverem amamentando terão, dentro de sua jornada de trabalho, a 

redução de 1 (uma) hora por período para o aleitamento, até o sexto mês de vida da criança, sem desconto 

deste intervalo. 
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JORNADAS ESPECIAIS (MULHERES, MENORES, ESTUDANTES) 

Cláusula Vigésima Primeira  - Abono e Falta Ao Trabalhador Estudante 
O SINSERPU/JF compromete-se a liberar o trabalhador/a estudante que, em horário de serviço, tiver que 

prestar exames vestibulares, supletivos e/ou exames de cursos regulares, condicionando essa liberação à 

comprovação posterior e comunicado com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, sem prejuízo da sua 

remuneração. 

 

FÉRIAS E LICENÇAS 

DURAÇÃO E CONCESSÃO DE FÉRIAS 

Cláusula Vigésima Segunda - Fracionamento das Férias 
As férias regulamentares poderão ser divididas em até dois períodos, desde que haja concordância entre o 

SINSERPU/JF e o trabalhador/a sobre a melhor forma que irá usufruir. Os trabalhadores/as deverão 

comunicar formalmente ao SINSERPU/JF com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ou conforme escala 

definida previamente. A divisão de férias obedecerá a uma das seguintes formas: 

a) Quinze dias mais quinze dias; 

b) Vinte dias corridos e dez dias indenizados; 

c) Trinta dias corridos. 

§ Único - Caso o trabalhador/a opte pelo fracionamento das férias em dois períodos de quinze dias, o 

pagamento total das férias será efetuado no primeiro, sendo que no segundo o trabalhador/a não terá mais nada 

a receber. 

 

FÉRIAS E LICENÇAS 

FÉRIAS 

Cláusula Vigésima Terceira - Adiantamento de Férias 
Os trabalhadores/as terão suas férias pagas 10 (dez) dias antes do início do gozo das mesmas.  

 

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 

UNIFORME 

Cláusula Vigésima Quarta - Uniforme 
O SINSERPU/JF fornecerá gratuitamente os uniformes aos seus trabalhadores/as, caso utilize o mesmo.  

 

EXAMES MÉDICOS 

Cláusula Vigésima Quinta - Condição de Saúde e Trabalho 
O SINSERPU-JF seguirá o programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), de acordo com a 

NR-7 (DOU 30/12/94), a fim de resguardar a saúde e os direitos previdenciários dos trabalhadores/as. 

 

OUTRAS NORMAS DE PROTEÇÃO AO ACIDENTADO OU DOENTE 

Cláusula Vigésima Sexta - Do Controle HIV/AIDS 
Fica vedada qualquer exigência por parte do SINSERPU/JF de atestados de comprovação ou não da condição 

de portador/a do vírus do HIV/AIDS, tanto para admissão como para preenchimento de cargos e demissão. 

 

RELAÇÕES SINDICAIS 

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

Cláusula Vigésima Sétima - Desconto das Mensalidades 
O SINSERPU/JF compromete-se a descontar em folha de pagamento, desde que prévia e expressamente 

autorizado pelo trabalhador/a, o valor da mensalidade de seus trabalhadores/as, fazendo depósito direto na 

conta do SITESEMG no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas depois de efetivado desconto e repassar 

uma a lista com os nomes e respectivos descontos para o SITESEMG. 
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DISPOSIÇÕES GERAIS 

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

Cláusula Vigésima Oitava - Multa pelo Descumprimento do ACT 
O não cumprimento de quaisquer das cláusulas do presente acordo obrigará a parte infratora a efetuar o 

pagamento de multa equivalente ao menor salário efetivamente pago pela entidade por cláusula descumprida, 

a ser recolhido em favor de cada trabalhador. 

 

RENOVAÇÃO/RESCISÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

Cláusula Vigésima Nona  - Ultratividade das Normas Coletivas 
As cláusulas constantes desde Acordo Coletivo permanecerão vigentes, mesmo depois de expirado seu prazo 

de duração, até substituição com expressa revogação por futura norma coletiva. 

 

Juiz de Fora/MG, 02 de setembro de 2013. 

 

 

Rogeria Cassia Dos Reis Nascimento – Secretária Geral 

Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Sindicais do Estado de Minas Gerais - SITESEMG 

 

 

 

Amarildo Ronanazzi da Fonseca - Presidente  

Sindicato dos Trabalhadores, Funcionários e Servidores Municipais da Administração Direta, Indireta, 

Fundações, Autarquias, Empresas Públicas e Associações Civis da Prefeitura do Município de Juiz de 

Fora, Empregados da Associação Municipal de Apoio Comunitário e Organizações Sociais que se 

vinculem ao Município por Contrato de Gestão, neste ato denominado simplesmente SINSERPU/JF 
MR056393/2013 


