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SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CNPJ n. 02.131.247/0001-72, neste ato representado(a) por seu 
Presidente, Sr(a). GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO; 
  
E  
 
MITRA ARQUIDIOCESANA DE BELO HORIZONTE, CNPJ n. 17.505.249/0001-51, neste ato 
representado(a) por seu Procurador, Sr(a). IVAN EUSTAQUIO DE SOUZA e por seu Procurador, Sr(a). 
MARCIO CUSTODIO DE BARROS; 
  
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 01º de março de 2018 a 
31 de dezembro de 2018 e a data-base da categoria em 01º de março.  
 
 
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 Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas, com abrangência 
territorial em Belo Horizonte/MG.  

 
Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas  

 
Prorrogação/Redução de Jornada  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA  
 
 

Sem embargo dos termos do Art. 2 da lei 4.923, de 23/12/1965, o empregador MITRA ARQUIDIOCESANA 
DE BELO HORIZONTE, atendendo a solicitação do empregado, reduzirá a carga horária semanal de 
trabalho, dando estes ao empregado e empregador ciência de que a remuneração salarial poderá ser 
reduzida proporcionalmente à redução da jornada de trabalho. 

Parágrafo Primeiro: 

Será reduzida a carga da empregada JOVITA MARIA DO COUTO SILVA, CTPS: 0098759 – Série: 613-
MG, CPF: 989.420.346-91, RG: 1.568.481, de 42hrs/semanais para 30hrs/semanais, sabendo o 
empregado que sua remuneração salarial poderá ser reduzida proporcionalmente a redução da jornada de 



trabalho. 

Parágrafo Segundo: No ato da redução deverão ser pagas as diferenças de férias (vencidas e 
proporcionais) acrescidas do Terço Constitucional, 13ª Salário e Saldo de Salário adquiridos com base do 
ultimo salário até a data da redução, bem como deverá ser apresentado documento onde o empregado faz 
a solicitação da redução de sua carga horária, ciente da diminuição proporcional em seu salário e os 
motivos que o levou a tal solicitação. 

Parágrafo Terceiro: Na ocasião da concessão de férias e pagamento das mesmas e do 13º salário, esses 
serão pagos com base na última remuneração conforme dispositivos legais. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Aplicação do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO  
 
 

Ficam mantidas as demais cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho 2018 (devidamente depositada, 
registrada e arquivada junto ao MTE, respectivamente sob o nº MG000130/2018, em 25 de Janeiro de 
2018, que não constituem objeto do presente Acordo Coletivo de Trabalho). 

 
Descumprimento do Instrumento Coletivo  

 
 
CLÁUSULA QUINTA - PENALIDADES  
 
 

Em caso do não cumprimento de qualquer das clausulas do presente instrumento normativo e/ou outros 
benefícios, das obrigações de dar e fazer tais como: vale-transporte, 13° salário, vale-alimentação, 
concedidos pelo empregador em correlação com seus empregados fica este obrigado ao pagamento de 
multa de 50% (cinquenta por cento) do piso salarial da categoria em favor do empregado prejudicado. 

Parágrafo primeiro: Em caso do não cumprimento de qualquer das clausulas (desconto de mensalidades, 
contribuição assistencial patronal, fornecimento da RAIS, liberação do dirigente sindical, benefícios de 
seguro de vida, plano odontológico, programa de assistência familiar e outros) do presente instrumento 
normativo que inviabilizem e/ou interfiram na organização sindical fica esta obrigada ao pagamento de multa 
de 50% (cinquenta por cento) do piso salarial da categoria multiplicado pelo numero de empregados, em 
favor da Entidade Sindical prejudicada. 

Parágrafo Segundo: Presume-se prejudicada a Entidade Sindical quando do descumprimento das 
clausulas previstas na presente Convenção que inviabilizem ou interfiram na organização sindical, 
principalmente aquelas que tratem sobre benefícios concedidos a categoria e administrados pela Entidade 
Sindical, bem como, aquelas que omitam informações e/ou deixem de repassar ou cumprir obrigações 
legais. 

 

 

 



GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO  

Presidente  

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E 

FILANTROPICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

 

 

 

IVAN EUSTAQUIO DE SOUZA  

Procurador  

MITRA ARQUIDIOCESANA DE BELO HORIZONTE  

 

 

 

MARCIO CUSTODIO DE BARROS  

Procurador  

MITRA ARQUIDIOCESANA DE BELO HORIZONTE  

 

 
 

ANEXOS  
ANEXO I - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA NEGOCIAÇÃO COLETIVA  
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    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego 
na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.  
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