
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2018/2018  

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:  
 

MG000793/2018  
DATA DE REGISTRO NO MTE:  

 
14/03/2018  

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:  
 

MR007562/2018  
NÚMERO DO PROCESSO:  

 
46211.000890/2018-11  

DATA DO PROTOCOLO:  
 

13/03/2018  

 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.  

 
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  
 
INSTITUTO POLITRIZ, CNPJ n. 08.996.857/0001-15, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). 
CARLOS HENRIQUE PRUDENTE; 
  
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 fevereiro de 2018 
a 31 de dezembro de 2018 e a data-base da categoria em 01º de fevereiro.  
 
 
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 Uberlândia/MG.  

 
Contrato de Trabalho –  Admissão, Demissão, Modalidades  

 
Outras normas referentes a admissão, demissão e modalidades de contratação  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS CONTRATOS DE TRABALHO  
 
 

As partes acordam que os contratos de trabalho serão firmados por prazo indeterminado, tendo sua 
duração limitada conforme prazo estabelecido no referido projeto a qual os empregados estejam 
vinculados. 

Findado o projeto, fica o INSTITUTO POLITRIZ autorizada a operar a rescisão contratual de todos os 
empregados, de forma imotivada, observando-se o pagamento de todas as verbas trabalhistas de direito. 

Parágrafo Único: Caso o projeto seja renovado ou se houver um novo projeto, fica autorizada a 
recontratação dos empregados, desde que seja de interesse das partes envolvidas, oportunidade em que 
será celebrado um novo contrato de trabalho por prazo indeterminado. 



 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS DIREITOS GARANTIDOS NA RESCISÃO CONTRATUAL  
 
 

No ato da rescisão contratual serão quitadas todas as verbas rescisórias decorrentes do contrato de 
trabalho por prazo indeterminado, nos termos da legislação vigente, inclusive a Convenção Coletiva de 
Trabalho.   

 
 

Disposições Gerais  
 

Aplicação do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA QUINTA - 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). 

 
 
CLÁUSULA SEXTA - 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, fornecimento do CAGED, 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% (cinqüenta 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. 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - APLICAÇÃO  
 
 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho aplica-se somente aos empregados(as) do INSTITUTO POLITRIZ 



MATRIZ – (CNPJ 08.996.857/0001-15), INSTITUTO POLITRIZ UNIDADE II (CNPJ 08.996.857/0002-04 ). 

 
Outras Disposições  

 
 
CLÁUSULA OITAVA - SEGURO DESEMPREGO  
 
 

Para a concessão do seguro desemprego, que tem a finalidade de promover a assistência financeira 
temporária ao trabalhador desempregado em virtude da dispensa sem justa causa, será observada a data 
referente ao primeiro contrato de trabalho do empregado. 

 

 

 

GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO  

Presidente  

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E 

FILANTROPICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

 

 

 

CARLOS HENRIQUE PRUDENTE  

Presidente  

INSTITUTO POLITRIZ  

 

 
 

ANEXOS  
ANEXO I - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DOS EMPREGADOS PARA NEGOCIAÇÃO COLETIVA  

 
 

Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO II - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DOS EMPREGADOS  
 
 

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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