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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  
 
PROVIDENCIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, CNPJ n. 17.272.998/0001-86, neste ato 
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). FRANCISCO ESTEVES PIMENTA ; 
  
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 agosto de 2016 a 
31 de julho de 2018 e a data-base da categoria em 01º 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) 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 JORNADA E SALÁRIO  
 
 

Sem embargo dos termos do Art. 2o da lei 4.923, de 23/12/1965 e Art. 468 da CLT, a PROVIDENCIA 
NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, atendendo à solicitação e justificativa por escrito do empregado ou o 
empregado atendendo a solicitação da PROVIDENCIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, poderá 
reduzir a carga horária semanal de trabalho do seu empregado, dando este, ao seu empregador, ciência de 
que a sua remuneração salarial será reduzida proporcionalmente à redução da jornada de trabalho. 

Parágrafo Primeiro – A redução da jornada de trabalho, com a consequente redução proporcional do 
salário, só terá validade se homologada pelo sindicato da categoria profissional (SINTIBREF-MG) ou pelas 
autoridades mencionadas na Lei, para fazer valer a homologação. A solicitação deverá ser feita em 03 (três) 
vias, constando o nome completo, CTPS, CPF, cargo do empregado, número de horas e razão do pedido, 
sendo todas as vias encaminhadas ao SINTIBREF-MG, onde serão devidamente protocoladas e remetidas 



à Instituição, para que uma via permaneça em poder do (a) empregado (a) e outra da Instituição. 

Parágrafo Segundo– Se a redução for motivada exclusivamente pela PROVIDENCIA NOSSA SENHORA 
DA CONCEICAO, o empregado fará jus, quanto à carga horária reduzida, proporcionalmente, à 
indenização, 13º salário, férias e seu adicional, devidos até a data da redução. 

Parágrafo Terceiro – Se a redução for motivada exclusivamente pelo empregado, fará jus, quanto à carga 
horária reduzida, proporcionalmente, ao 13º salário, férias e seu adicional, devidos até a data da redução. 

Parágrafo Quarto – A indenização, referida acima, corresponderá ao valor mensal do salário equivalente à 
parte reduzida por ano de contratação, limitada ao máximo de 5 (cinco) anos, não cabendo o levantamento 
do FGTS nem a multa por rescisão prevista na legislação que rege o mencionado Fundo. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Aplicação do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO  
 
 

Ficam mantidas as demais cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho 2016, devidamente depositada e 
registrada junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, sob o nº MG000727/2016, em 03 de março de 
2016, que não constituem objeto do presente Acordo Coletivo de Trabalho. 

Parágrafo Primeiro - Ao fim da vigência da CCT 2016, em 31/12/2016, ficarão mantidas, nas mesmas 
condições estipuladas no Caput, as cláusulas da CCT que a substituir, e assim sucessivamente, até o 
término da vigência do presente acordo. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA - APLICAÇÃO  
 
 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho se aplica aos Empregados da PROVIDENCIA NOSSA SENHORA 
DA CONCEICAO.  

 
Descumprimento do Instrumento Coletivo  

 
 
CLÁUSULA SEXTA - PENALIDADES  
 
 

Em caso do não cumprimento de qualquer das cláusulas do presente instrumento normativo fica este 
obrigado ao pagamento de multa de 50% (cinquenta por cento) do piso salarial da categoria em favor do 
empregado prejudicado. 

 

 



 

GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO  

Presidente  

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E 

FILANTROPICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

 

 

 

FRANCISCO ESTEVES PIMENTA  

Presidente  

PROVIDENCIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO  

 

 
 

ANEXOS  
ANEXO I - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA NEGOCIAÇÃO COLETIVA  

 
 

Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO II - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DOS EMPREGADOS PARA NEGOCIAÇÃO COLETIVA  
 
 

Anexo (PDF) 

 
    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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