
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2018/2018 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MG002925/2018 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 10/08/2018 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR038152/2018 
NÚMERO DO PROCESSO: 46248.001088/2018-12 
DATA DO PROTOCOLO: 08/08/2018 

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 

SINDICATO DAS INSTITUICOES BENEFICENTES,RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS, CNPJ n. 04.840.529/0001-74, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). 
ELAINE PEREIRA CLEMENTE ;

CLUBE DA MATURIDADE, CNPJ n. 38.741.906/0001-30, neste ato representado(a) por seu Diretor, Sr(a). 
RONALDO PONCIANO;

CLUBE DA MATURIDADE, CNPJ n. 38.741.906/0002-10, neste ato representado(a) por seu Diretor, Sr(a). 
RONALDO PONCIANO;

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 janeiro de 2018 a 
31 de dezembro 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. 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
PISO SALARIAL 

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL 

As partes acordam que o menor salário a ser pago em 1º de JANEIRO de 2018 aos empregados será de 
R$ 1.055,00 (Hum mil e cinquenta e cinco reais) por mês correspondente a jornada de 44 horas 
semanais.

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL 
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O CLUBE DA MATURIDADE concederá aos seus empregados, no dia 1º de JANEIRO de 2018, reajuste 
salarial de 2,07% (dois vírgula zero sete por cento) a incidir sobre os salários vigentes no mês de 
DEZEMBRO de 2017.

PARÁGRAFO UNICO:

A todos os empregados que recebem acima do piso estipulado, será aplicado, no mínimo o índice conforme 
o caput.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E 
CRITÉRIOS PARA CÁLCULO 

CLÁUSULA QUINTA - SALÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO 

O trabalhador que venha a substituir outro de salário maior, por qualquer motivo, receberá salário igual ao 
do trabalhador substituído, a partir da data da efetiva substituição.

PARÁGRAFO ÚNICO: Também será garantido ao empregado admitido para a função de outro dispensado 
salário igual ao do empregado de menor salário na função, sem considerar as vantagens pessoais.

CLÁUSULA SEXTA - DATA DE PAGAMENTO 

Os salários mensais serão pagos até o 5º (Quinto) dia útil de cada mês.

PARÁGRAFO ÚNICO: Será concedido adiantamento salarial aos empregados até o dia 15 (Quinze) de 
cada mês, em quantia nunca inferior a 30% (Trinta por Cento) do salário nominal mensal, inclusive no curso 
do aviso prévio trabalhado.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

CLÁUSULA SÉTIMA - AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 

O empregador fornecerá gratuitamente á todos os seus empregados, Auxílio Refeição/Alimentação sob 
forma de ticket, para 30 (trinta) dias mensais, nos doze meses, no valor facial de R$ 643,05 (seiscentos e 
quarenta e três reais e cinco centavos) mensais de ticket, exclusivamente para os funcionários em efetivo 
exercício.

CLÁUSULA OITAVA - LANCHE 

A entidade empregadora fornecerá, gratuitamente, 2 (Dois) lanches diários aos seus empregados, 
compostos, no mínimo, de Pão com Manteiga, Café e Leite.

Parágrafo único: Os empregados terão direito a um intervalo de 15(quinze) minutos para lanches, a critério 
da entidade empregadora.

AUXÍLIO TRANSPORTE 

CLÁUSULA NONA - VALE TRANSPORTE 

Em cumprimento às disposições da Lei n. 7.418/ 85, com redação dada pela Lei n. 7.619, de 30/09/87, 
regulamentada pelo Decreto n. 95.247, de 16/11/87, a entidade empregadora concederá vales transporte a 
todos os seus empregados com desconto de 3% (Três por cento) do salário nominal do empregado.
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AUXÍLIO SAÚDE 

CLÁUSULA DÉCIMA - PLANO ODONTOLÓGICO 

Em cumprimento da CCT 2018, o CLUBE DA MATURIDADE oferecerá aos seus empregados o Plano de 
Saúde e Odontológico UNIMED.

PARAGRAFO PRIMEIRO: O CLUBE DA MATURIDADE arcará com 100% do custo do plano oferecido. 
Em caso de inclusão de dependentes, o empregado arcará com o pagamento integral de R$ 13,08 (treze 
reais e oito centavos), correspondente ao valor de cada dependente, ficando assim autorizado, após 
inclusão, o desconto em sua folha de pagamento.

PARAGRAFO SEGUNDO: É de inteira responsabilidade do CLUBE DA MATURIDADE o envio do contrato 
anual com a prestadora do Plano Odontológico, contendo todos os dados dos empregados inclusos, os 
valores ou percentuais pagos por cada parte (empregado e empregador), e quaisquer demais informações 
que possam causar ônus aos empregados.

PARAGRAFO TERCEIRO: Em nenhuma hipótese o plano de saúde oferecido poderá ser inferior aos 
parâmetros estabelecidos em CCT.

PARAGRAFO QUARTO: Os empregados que não aderirem ao Plano Odontológico oferecido pelo 
CLUBE DA MATURIDADE, tem o direito de serem incluídos no benefício oferecido na CCT - METLIFE 
PLANOS ODONTOLOGICOS, e, neste caso CLUBE DA MATURIDADE arcará com os custos e condições 
estipulados na CCT vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PLANO DE SAÚDE 

Em cumprimento da CCT 2018, o CLUBE DA MATURIDADE oferecerá aos seus empregados o Plano de 
Saúde e Odontológico UNIMED.

PARAGRAFO PRIMEIRO: O CLUBE DA MATURIDADE arcará com 100% do custo do plano oferecido e 
os empregados somente arcarão com a coparticipação, sendo facultado a este inclusão de seus 
dependentes, mas, nesta hipótese o empregado arcará com o pagamento integral, conforme faixa etária, 
correspondente ao valor de cada dependente, ficando assim autorizado, após inclusão, o desconto em sua 
folha de pagamento. A tabela de valores da coparticipação do referido benefício, está disponível na 
Instituição, conforme contrato firmado entre o CLUBE DA MATURIDADE e o Plano de Saúde e 
Odontológico UNIMED.

PARAGRAFO SEGUNDO: É de inteira responsabilidade do CLUBE DA MATURIDADE o envio do contrato 
anual com a prestadora do Plano Odontológico, contendo todos os dados dos empregados inclusos, os 
valores ou percentuais pagos por cada parte (empregado e empregador), e quaisquer demais informações 
que possam causar ônus aos empregados.

PARAGRAFO TERCEIRO: Em nenhuma hipótese o plano de saúde oferecido poderá ser inferior aos 
parâmetros estabelecidos em CCT.

PARAGRAFO QUARTO: Os empregados que não aderirem ao Plano de Saúde oferecido pelo CLUBE DA 
MATURIDADE, tem o direito de serem incluídos no benefício oferecido na CCT – PROGRAMA DE 
ASSISTÊNCIA FAMILIAR – PAF BH, BETIM E CONTAGEM, e, neste caso CLUBE DA MATURIDADE
arcará com os custos e condições estipulados na CCT vigente.

SEGURO DE VIDA 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

O CLUBE DA MATURIDADE continuará a cumprir o Seguro de Vida em Grupo, conforme estabelecido na 
Convenção Coletiva de Trabalho 2002/2003, devidamente registrada e arquivada junto a SRTE/MG sob o 
n.º 1135 em 03 de Dezembro de 2002. Todos os empregados das INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, 
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RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS deverão estar segurados após o envio 
por parte do CLUBE DA MATURIDADE ao SINTIBREF/MG através do email: seguros@sintibref-
minas.org.br as seguintes informações sobre todos os empregados: NOME COMPLETO, CPF, DATA DE 
NASCIMENTO, ENDEREÇO COMPLETO DO BENEFICIÁRIO COM CEP, TELEFONE 
RESIDENCIAL/CELULAR DO EMPREGADO, EMAIL DO EMPREGADO, NOME DA MÃE, SALÁRIO, 
DATA DE ADMISSÃO e conforme formulário padrão disponível no site www.sintibref-minas.org.br podendo 
também ser solicitada através do e-mail:seguros@sintibref-minas.org.br. Estas informações serão o 
suficiente também para garantir aos seus dependentes legais, o direito ao benefício quando for o caso. O 
referido seguro tem as seguintes importâncias seguradas:

COBERTURAS TITULAR CÔNJUGE
MORTE 16.000,00 8.000,00
INDENIZAÇAO ESPECIAL POR MORTE 
ACIDENTAL 

16.000,00 8.000,00

INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR 
ACIDENTE

16.000,00 8.000,00

INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL 
POR ACIDENTE ATÉ

16.000,00 8.000,00

INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR 
DOENÇA

16.000,00 Não tem

ASSISTÊNCIA FUNERAL, EXTENSIVA 
AOS FILHOS ATÉ 21 ANOS OU ATÉ 24 
COMPROVADAMENTE NA CONDIÇÃO 
DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO, ATÉ:

3.000,00 3.000,00

ATENÇÃO: Quando ocorrer uma MORTE ACIDENTAL os valores das coberturas: Morte e Indenização 
especial por morte acidental se acumulam.

BENEFÍCIO SOCIAL ADICIONAL:

- 3 (TRÊS) CESTAS BÁSICAS no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), cada, durante três meses 
após comprovação do sinistro. Somente em caso de morte do segurado (titular) o cônjuge ou herdeiros 
receberão o benefício, desde que informados até 3 meses após a data de sinistro pelo e-mail: 
sinistro@seguroswin.com.br. A cesta pode ser substituída por um vale cartão de mesmo valor.

- KIT NATALIDADE: 1 (um) kit no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), para os nascidos da 
empregada titular, desde que informados pelo e-mail: sinistro@seguroswin.com.br até 3 meses após o 
nascimento.
Os benefícios adicionais listados acima são de responsabilidade do estipulante da apólice, e serão 
entregues pelo departamento social do SINTIBREF-MG.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

É de inteira responsabilidade do CLUBE DA MATURIDADE o pagamento da indenização do valor do 
Seguro de Vida em Grupo aos segurados e/ou beneficiários, quando de sinistro, caso o CLUBE DA 
MATURIDADE esteja em atraso com qualquer boleto por mais de 30 dias, com isso terão seus empregados 
excluídos da apólice. Também será responsável pelo pagamento do sinistro caso não seja feita a inclusão 
inicial de todos os empregados, a inclusão dos admitidos a cada mês e a exclusão dos empregados no mês 
de demissão (atualização mensal), junto ao SINTIBREF-MG. As informações dos empregados admitidos e 
ou demitidos deverão ser informadas até o dia 25 de cada mês (caso o dia 25 não seja dia útil, o envio 
deverá ser antecipado, ou seja , no último dia útil que antecede o dia 25) para emissão e ou baixa do 
Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo e/ou Acidentes Pessoais. Lembre-se que, essas 
informações precisam ser atualizadas junto à seguradora para não prejudicar a indenização em caso de 
sinistro. O CLUBE DA MATURIDADE não está isenta de nos enviar as admissões e ou demissões 
caso tenha feito a homologação no SINTIBREF ou caso tenha informado ao departamento de 
sinistro.

PARÁGRAFO SEGUNDO
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A não informação por parte do CLUBE DA MATURIDADE dos empregados admitidos dentro de cada mês, 
até o vigésimo quinto dia de cada mês, para inclusão e utilização no referido benefício, obriga a 
empregadora a reverter o referido valor em dobro, R$ 16,60 (dezesseis reais e sessenta centavos), ou 
seja, sendo 50% revertido ao empregado e 50% a entidade sindical, como indenização referente aos meses 
em que o empregador deixou de oferecer o benefício ao empregado e prejudicou tanto sua utilização 
quanto a negociação coletiva da categoria, até a completa e obrigatória regularização, bem como o 
oferecimento do referido benefício ao empregado prejudicado.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A Seguradora determina que os empregados aposentados por invalidez e ou afastados por doença não 
podem ser incluídos no seguro; caso os afastados por doença já estejam segurados os mesmos não 
poderão ser excluídos da lista mensal, continuando segurados normalmente. Os empregados que tem 
idade superior a 70 (setenta) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias não podem ser incluídos no 
seguro por força das condições contratadas, no entanto, os que já estiverem no seguro permanecerão 
segurados, independente da idade. No caso dos afastados por doença, após a inclusão, o CLUBE DA 
MATURIDADE ficará responsável pelo pagamento integral das mensalidades dos mesmos, no período em 
que estiverem afastados por doença; ao retornarem ao trabalho, terão descontados em seus salários os 
valores pagos pelo CLUBE DA MATURIDADE. Caso o empregado tenha trabalhado no CLUBE DA 
MATURIDADE no mínimo um dia, deverá ser descontado o seguro de vida dele, e o mesmo, ficará 
segurado até o último dia do mês do desconto.

PARÁGRAFO QUARTO

As Instituições se comprometem a arcar com o custo de no mínimo R$ 4,15 (quatro reais e quinze 
centavos) para cada um dos seus empregados mensalmente. Os empregados arcarão com o custo máximo 
de R$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos) cada, mensalmente.

PARÁGRAFO QUINTO

O SINTIBREF/MG se responsabiliza pelo fiel cumprimento do seguro de cada um dos empregados a partir 
do primeiro dia de cada mês, para tanto, o CLUBE DA MATURIDADE deverá proceder ao pagamento, dos 
R$ 8,30 (oito reais e trinta centavos) por cada empregado, através de boleto bancário enviado 
mensalmente e/ou trimestralmente via e-mail, desde que o CLUBE DA MATURIDADE atualize a lista de 
inclusão e exclusão dos empregados até o dia 25 de cada mês. Caso o dia 25 não seja dia útil, o envio 
deverá ser antecipado, ou seja, no último dia útil que antecede o dia 25. Caso o CLUBE DA MATURIDADE 
não receba os boletos até 5 dias antes do vencimento solicite-os através do telefone: (31) 3442-1300 ou 
e-mail: cobranca2@sintibref-minas.org.br

PARÁGRAFO SEXTO

As Instituições Empregadoras que possuem até 3 (três) empregados, devem pagar os boletos do seguro de 
vida em grupo trimestralmente.

O calculo do pagamento  trimestral será o resultado do número de empregados do mês vezes o valor 
individual de R$ 8,30 (oito reais e trinta centavos) multiplicado por três, ou seja, referente aos três meses 
que o empregado ficou segurado.

PARAGRAFO SÉTIMO

Os benefícios desta cláusula, em nenhuma hipótese poderão ser inferiores às garantias acima estipuladas.

PARÁGRAFO OITAVO

O recolhimento dos valores além dos prazos estabelecidos será acrescido de multa de 2% (dois por cento), 
juros moratórios de 0,033% ao dia, sobre o valor principal descrito no corpo do boleto, imputável às 
Instituições.

PARÁGRAFO NONO

Para ter direito aos serviços oferecidos na cobertura de Assistência Funeral ligue antes de qualquer 
providencia para 0800 6385433 (Demais cidades do Estado) ou 3003-5433 (Capital), solicite 
apresentando o CPF do titular e para sua segurança anote o número do protocolo de atendimento, se o 
responsável não comunicar à seguradora antes dos procedimentos com o funeral, o mesmo perderá o 
direito de receber a Assistência Funeral, pois, não caberá reembolso.
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PARÁGRAFO DÉCIMO

Cada segurado receberá um Certificado Individual do Seguro de Vida e/ou Acidentes Pessoais expedido 
pela seguradora, caso não tenha recebido favor nos requisitar via  e-mail seguros@sintibref-minas.org.br

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

A seguradora determina que os empregados não podem ser incluídos duas vezes na mesma apólice, ou 
seja, duas vezes no mesmo seguro de vida em grupo , caso o empregado trabalhe em duas instituições que 
nós representamos. Caso aconteça um sinistro de morte (natural ou acidental) do empregado, e o seu 
cônjuge trabalhe na mesma entidade ou em alguma outra entidade que o Sintibref-MG representa, a 
seguradora não irá efetuar o pagamento de duas indenizações; a seguradora irá pagar apenas um 
benefício, ou seja, de morte do titular. Favor entrar em contato com o SINTIBREF-MG, pois só assim 
saberemos desta situação e tomaremos as devidas providências antes de qualquer fatalidade.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO

É necessário que o empregador, através da sua área própria (departamento de pessoal), tenha em seus 
arquivos o “formulário apropriado para designações dos beneficiários”, ou seja, o Termo de Nomeação e/ou 
Alteração de Beneficiários; termo que foi enviado juntamente com o seu certificado individual. O mesmo 
deverá estar totalmente preenchido, assinado pelo segurado e arquivado no CLUBE DA MATURIDADE. 
Quando houver algum sinistro este documento deverá acompanhar o restante das documentações para a 
liquidação do Seguro de Vida em Grupo.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO

O presente Seguro de Vida aplica-se a todos empregados em qualquer modalidade de contrato de trabalho, 
sendo elas: Contrato de Trabalho por tempo indeterminado; Contrato de Trabalho por prazo determinado, 
inclusive em período de experiência; Contrato de Trabalho Temporário e etc.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - INADIMPLÊNCIA

A inadimplência de qualquer boleto em atraso igual ou superior a 30 dias do vencimento original
acarretará a suspensão de todos os segurados, cônjuges e herdeiros. Caso recebamos listagem com a 
movimentação (inclusão e ou exclusão de empregados), estes não serão atualizadas caso o CLUBE DA 
MATURIDADE esteja inadimplência.  Após a quitação de toda a pendênciao CLUBE DA MATURIDADE 
deverá enviar a lista atualizada para reinclusão.  Com a suspensão da utilização por inadimplência, o -
CLUBE DA MATURIDADE será responsável pelos custos advindos da necessidade de uso de cada 
beneficiário e deverá efetuar o ressarcimento em dobro dos meses em que o empregado não esteve 
segurado, a título de indenização. Em função da continuidade da inadimplência a cobrança será judicial, e 
ainda, o título poderá ser protestado, por descumprimento desta, o que não isenta o CLUBE DA 
MATURIDADE da quitação de pagamento(s) pendente(s).

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO 

Caso o CLUBE DA MATURIDADE efetue o desconto mensal do empregado não incluído em lista de 
atualização (inclusão/exclusão), implicará em responsabilidade civil por parte do Empregador. Para garantia 
do Seguro de Vida é necessário o cumprimento por parte do CLUBE DA MATURIDADE (envio da listagem 
nos prazos estipulados e os pagamentos conforme cláusulas do seguro de vida).

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO

O CLUBE DA MATURIDADE, nos termos do artigo 545 da CLT, deverá possuir adesão formal do 
empregado para o desconto da mensalidade do referido Seguro de Vida em Grupo.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO

O Seguro de Vida em Grupo é assegurado a todo empregado da categoria e na inexistência de autorização 
formal para desconto em sua folha de pagamento, o CLUBE DA MATURIDADE deverá custear 
integralmente o referido benefício. 

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO 

Em caso de sinistro, para analise e deferimento da indenização segurada é necessário o envio da 
documentação obrigatória constante no site: www.sintibref-minas.org.br ou solicite-a por email: 
sinistro@seguroswin.com.br
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Após estar munido de toda a documentação favor enviar ao Sindicato para que possamos dar continuidade 
ao processo junto a seguradora.

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO

O CLUBE DA MATURIDADE, por liberalidade, poderá incluir seus voluntários no benefício Seguro de Vida, 
estando ciente que, quando houver sinistro, deverão comprovar o vínculo de voluntariado, sob pena de ser 
responsabilizada pelo valor integral da indenização garantida nesta clausula. 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO 

Caso a CLUBE DA MATURIDADE fique inadimplente e tenha algum empregado segurado com idade igual 
ou superior a 71 anos e/ou que esteja afastado, o mesmo não poderá ser re-incluído no seguro de vida, 
mesmo que o CLUBE DA MATURIDADE regularize suas pendências. Os demais empregados não 
afastados serão re-incluídos após o envio da listagem completa; lembrando que, caso ocorra algum 
sinistro, a responsabilidade pela indenização do empregado afastado será do CLUBE DA 
MATURIDADE.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO

O empregado que receber o pagamento da Invalidez permanente total por doença, não fará jus ao 
pagamento da assistência funeral, após o recebimento dessa indenização ele será excluído da apólice, 
conforme normativa da seguradora.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO

Todos os empregados segurados ativos a partir do mês de março de 2016, concorrerão a 4 sorteios de R$ 
400,00 (quatrocentos reais), e a partir de março de 2018 o valor do sorteio reajustará para R$ 500,00 
(quinhentos reais), em 4 (quatro) vezes ao mês, aos sábados (no mês que tiver 05 sábados, o sorteio 
acontecera a partir do segundo), através da Loteria Federal, pelo número constante no certificado individual 
do seguro de vida e/ou acidentes pessoais expedido pela seguradora. O recebimento do prêmio será feito 
por deposito em conta corrente após preenchimento do formulário próprio e entrega da documentação 
necessária, disponível em nosso site www.sintibref-minas.org.br ou por e-mail sinistro@seguroswin.com.br. 
Este benefício é atrelado ao Seguro de Vida em Grupo, e é garantido pela seguradora e SulAmérica 
Capitalizações. Este benefício é válido somente para os beneficiários ativos e adimplentes. Caso o sorteado 
esteja na condição de inadimplência e/ou inativo, o prêmio será garantido pelo CLUBE DA MATURIDADE 
empregadora que descumpriu a presente clausula. A divulgação dos ganhadores de cada sorteio estará 
disponível no site do SINTIBREF-MG, cabendo ao Trabalhador(a) e/ou o CLUBE DA MATURIDADE 
acompanhar e socializar aos mesmos.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO

As instituições que oferecem seguro de vida aos seus empregados ficam isentas de cumprir a 
obrigatoriedade com a parceria mencionada nesta clausula, desde que comprovem que as coberturas e 
vantagens contratadas não sejam inferiores e/ ou em menor quantidade dos que estão elencados nesta 
clausula, bem como a parte do trabalhador não seja maior do que o valor aqui estabelecido, mediante 
comprovação anual da permanência dos empregados no benefício contratado. Para análise das condições 
do seguro de vida oferecido, o CLUBE DA MATURIDADE deve enviar a administradora, pelo email: 
seguros@sintibref-minas.org.br cópia do contrato ou proposta com o prestador, lista dos trabalhadores que 
utilizam/utilizarão o benefício, o ultimo boleto pago ao prestador com autenticação bancária legível e a lista 
dos empregados beneficiários, especificar qual percentual ou custo pago pelas partes (empregado e 
empregador), e quaisquer documentos que possam causar ônus aos trabalhadores.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO

Caso o segurado ou beneficiário não proceda à abertura no sinistro no prazo prescricional previsto no artigo 
206 do Código Civil, prescreverá seu direito de fazê-lo.

OUTROS AUXÍLIOS 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ANUÊNIO 

A partir de Janeiro de 2005, os valores que os funcionários percebiam referente anuênio, foram congelados, 
devendo os valores já conquistados continuarem a ser pagos pela entidade empregadora mensalmente aos 
seus funcionários, sendo que este valor deverá ser discriminado em separado nos comprovantes de 
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pagamentos dos mesmos, devendo estes valores serem reajustados, nas mesmas épocas e os mesmos 
percentuais de reajuste dos salários contratuais dos empregados.

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

ESTABILIDADE MÃE 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ESTABILIDADE GESTANTE 

Será concedida estabilidade da empregada gestante de cinco meses após o parto, sendo vedada sua 
dispensa arbitraria ou sem justa causa desde a confirmação da gravidez até o término do período da 
estabilidade, nos termos do art. 10, II, “b” do ADCT da CF/88.

OUTRAS ESTABILIDADES 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ESTABILIDADE ACIDENTE/DOENÇA 

Os empregados que contraírem doenças profissionais ou sofrerem acidente de trabalho terão estabilidade 
provisória de 1 (Um) ano, após seu retorno ao trabalho.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - COMPENSAÇÃO MENSAL DE HORAS EXTRAS 

Faculta-se ao CLUBE DA MATURIDADE a adoção do sistema de compensação de horas extras, pelo qual 
as horas extras efetivamente realizadas pelos empregados, limitadas a (02) duas horas diárias, durante o 
mês, poderão ser compensadas, no prazo de até 90 (noventa) dias após o mês da prestação da hora, com 
reduções de jornadas ou folgas compensatórias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Nos casos de adoção do banco de horas, considerar-se-ão as mesmas regras quando de atrasos cometidos 
pelo empregado, conforme estabelece o caput.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Na hipótese de ao final do prazo estabelecido nesta Cláusula, as Horas Extras prestadas ou atrasos 
ocorridos não forem totalmente compensados, as horas extras restantes deverão ser pagas como dispõe a 
clausula de horas extras desta CCT, ou seja, o valor da hora normal, acrescido do adicional de horas extras 
de 75% (setenta e cinco por cento) e as faltas e atrasos descontados do empregado, sem qualquer 
adicional.

PARÁGRAFO TERCEIRO

As horas extras prestadas em feriados e aos domingos, quando estes forem o dia de descanso pactuado na 
jornada, deverão ser lançadas no banco de horas, em dobro, para compensação em até 90 dias. Após o 
prazo, caso não tenha havido a compensação em dobro, fará jus ao pagamento das horas extras com 
adicional de 100% sobre o valor normal da hora.

PARÁGRAFO QUARTO
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Caso concedido pelo CLUBE DA MATURIDADE, reduções de jornadas ou folgas compensatórias além do 
número de horas extras efetivamente prestadas pelo empregado, essas não podem se constituir como 
crédito para a instituição, a serem descontadas em espécie ou crédito em horas após o prazo do Caput 
desta Cláusula.

PARÁGRAFO QUINTO

Recomenda-se ao CLUBE DA MATURIDADE que, quando a jornada extraordinária atingir às duas horas 
diárias forneça lanche sem ônus para o empregado.

PARAGRAFO SEXTO

É vedado o CLUBE DA MATURIDADE negociar, por acordo individual, banco de horas diverso do pactuado 
nesta convenção, exceto se este venha a beneficiar o empregado. A instituição que assim o fizer, torna-se 
obrigada a informar ao sindicato laboral da categoria, o banco de horas firmado com o empregado, com sua 
devida anuência, por escrito.   

FALTAS 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FALTAS ABONADAS 

Os abonos de faltas serão concedidos na forma prevista da CCT vigente e na legislação trabalhista em 
vigor.

RELAÇÕES SINDICAIS 
SINDICALIZAÇÃO (CAMPANHAS E CONTRATAÇÃO DE SINDICALIZADOS) 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DESCONTO DE MENSALIDADES 

Nos termos do artigo 545 da CLT, as instituições se obrigam a descontar em folha de pagamento as 
mensalidades sociais e mensalidades referentes aos benefícios convencionados e existentes por 
sindicalização, devidos ao SINTIBREF-MG. Para que existam tais descontos, e o CLUBE DA 
MATURIDADE esteja resguardada, é necessária devida autorização pelos empregados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O Sintibref-MG encaminhará ao CLUBE DA MATURIDADE mensalmente (via e-mail), os boletos para 
pagamento, com vencimento até o dia 10 (dez) do mês subsequente a adesão, ou seja, pagamento no dia 
10 de cada mês, através de boleto bancário com código de barras. O boleto irá preenchido conforme o 
numero de empregados constantes em cada modalidade de sindicalização. Caso não receba o boleto em 
até 5 (cinco) dias antes do vencimento, cabe à CLUBE DA MATURIDADE solicitar através do telefone (31) 
3423-8686/ 3586-6553 ou e-mail: arrecadacao@sintibref-minas.org.br. 

a)    O SINTIBREF enviará ao CLUBE DA MATURIDADE , a autorização de desconto em folha, bem como 
ofício informando a aquiescência dos mesmos de todos os empregados que fizeram adesão. Caso seja o 
primeiro empregado beneficiário do CLUBE DA MATURIDADE , enviaremos os boletos para pagamento 
das mensalidades sociais.

b)   O empregado beneficiário poderá renunciar a qualquer tempo, mediante solicitação formal e individual 
enviada ao SINTIBREF-MG, que por sua vez encaminhará ao CLUBE DA MATURIDADE ofício 
suspendendo o desconto em folha do empregado, junto com cópia da solicitação do mesmo.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O CLUBE DA MATURIDADE encaminhará mensalmente ao SINTIBREF-MG, cópia do comprovante de 
pagamento das Mensalidades Sociais juntamente com a relação nominal dos empregados, correspondente 
ao pagamento efetuado. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO

O CLUBE DA MATURIDADE deverá informar ao SINTIBREF a relação dos empregados demitidos até o 
dia 15 de cada mês, através do tele-fax (31)3423-8686, ou e-mail: associados@sintibref-minas.org.br, ou 
via correio. É de inteira responsabilidade das Instituições o pagamento das mensalidades, caso não seja 
feita à atualização mensal dos empregados junto ao SINTIBREF-MG.

PARÁGRAFO QUARTO

Os empregados das instituições que aderirem ou solicitarem exclusas às modalidades de sindicalização até 
o dia 15 de cada mês, poderão utilizar ou ser cancelado dos benefícios a partir do mês subsequente. Os 
empregados cuja inserção ou exclusão ocorra do dia 16 a 30 de cada mês só fará parte da lista de inclusão 
e exclusão do dia 15 do mês seguinte, assim sendo, a utilização ou cancelamento se dará a partir no 1° dia 
útil do segundo mês subsequente à inserção.

PARÁGRAFO QUINTO

A utilização dos benefícios das modalidades de sindicalização serão suspensas para o empregado por 
inadimplência das contribuições por dois meses ou mais. Fica advertido que o CLUBE DA MATURIDADE 
que proceder com os descontos da Mensalidade Social e não fizer o devido repasse ao SINTIBREF-MG, 
estarão cometendo Crime de Apropriação Indébita, ficando sujeita às penalidades legais, além de arcar com 
as penalidades constantes nesta CCT. Caso ainda assim a inadimplência continue, será feita cobrança 
judicial, por descumprimento deste, o que não isenta o CLUBE DA MATURIDADE da quitação de 
pagamento(s) pendente(s).

PARÁGRAFO SEXTO

O recolhimento dos valores além dos prazos estabelecidos será acrescido de multa de 2% (dois por cento), 
juros moratórios de 0,033% ao dia, sobre os valor principal conforme descrito no corpo do boleto, imputável 
às Instituições.

PARÁGRAFO SÉTIMO

Quando houver transferência de empregado entre estabelecimentos (matriz e filial) do CLUBE DA 
MATURIDADE que acarretem mudança de cadastro e código, é necessária a exclusão da lista anterior e a 
inclusão no novo estabelecimento, além da entrega de toda documentação necessária para inclusão (ficha 
de adesão e/ou sindicalização, e documentos pessoais do empregado e seus dependentes, quando 
houver).                      

PARÁGRAFO OITAVO

Para que não ocorra a suspensão dos benefícios aos trabalhadores sindicalizados, o CLUBE DA 
MATURIDADE deve necessariamente pagar o boleto bancário até o dia 30 do mês subsequente à
adesão do trabalhador para exercício da sindicalização em andamento e impossibilidade de agendamento 
de novas consultas, bem como custos advindos da inadimplência, de acordo com a modalidade de 
sindicalização e necessidade do empregado, assim, estes custos serão de total responsabilidade do -
CLUBE DA MATURIDADE , independente dos motivos. 

PARÁGRAFO NONO

Após o retorno do trabalhador afastado/aposentado por invalidez, poderá o CLUBE DA MATURIDADE 
descontar os valores pagos ao SINTIBREF-MG, referente à parte descontada do empregado, desde que 
parceladamente, sendo que o valor de cada parcela não deve exceder o dobro do valor da modalidade pago 
pelo empregado.  

PARÁGRAFO DÉCIMO

A falta de pagamento por parte do CLUBE DA MATURIDADE referente as mensalidades dos trabalhadores 
sindicalizados dentro de cada mês, obriga a empregadora a reverter o valor da modalidade, em dobro, 
sendo 50% revertido ao empregado e 50% a entidade sindical, como indenização referente aos meses em 
que o empregador deixou de repassar ao Sintibref-MG o valor da mensalidade social do empregado e 
prejudicou tanto sua utilização do trabalhador quanto a negociação coletiva da categoria, até a completa e 
obrigatória regularização.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO
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O CLUBE DA MATURIDADE que descumprir as obrigações inerentes aos benefícios convencionados 
impedirá aos trabalhadores que desejarem aderir às modalidades de sindicalização atrelada a estes 
benefícios durante o período de inadimplência até 30 dias subsequentes a regularização das pendências, 
assim, e arcará com os custos do empregado, referente aos serviços oferecidos pela sindicalização.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CONTRIBUIÇÂO SINDICAL 

As instituições são obrigadas a descontar a contribuição sindical dos empregados no mês de março de cada 
ano e repassá-la no mês de abril, conforme artigo 582 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, uma 
vez os empregados da categoria, reconhecendo a necessidade de continuidade da entidade sindical e a 
soberania das decisões em assembleia, autorizam expressamente e de forma prévia, o desconto da 
contribuição sindical anual em seus vencimentos e sendo a Convenção Coletiva de Trabalho um 
instrumento coletivo dotado de força legal e reconhecido constitucionalmente através do art. 7º, XXVI, da 
CF/88 suas cláusulas convencionadas, devem ser respeitadas. A compulsoriedade do recolhimento da 
contribuição sindical, após previsão e autorização em assembleia é indiscutível, visto que a referida 
contribuição possui natureza jurídica tributária e como tal, prevalece seu caráter compulsório, podendo ser 
alterada apenas por Lei Complementar, conforme art. 146 e 149 da CF/88, o que até o presente momento 
não ocorreu. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Aos empregados admitidos após o mês de março, será descontado o valor referente à contribuição sindical 
no mês subsequente ao de sua admissão e seu repasse ao Sintibref-Mg se dará no mês seguinte ao 
desconto, conforme artigo 602 caput e parágrafo único da CLT.

PARÁGRAFO SEGUNDO

As instituições devem solicitar a guia para pagamento da contribuição sindical anual ou de admissão no 
mínimo dez dias antes do vencimento da guia, ou seja, até dia 20 de cada mês, através do email 
arrecadacao@sintibref-minas.org.br ou tele/fax: 31 3423-8686 ou 3586-6553.

PARÁGRAFO TERCEIRO

As instituições são responsáveis pelo envio da lista de atualização dos admitidos de cada mês para o email 
arrecadacao@sintibref-minas.org.br ou excepcionalmente via correio.

PARÁGRAFO QUARTO

O comprovante de pagamento da contribuição sindical deve ser enviado ao Sintibref-Mg junto à relação dos 
empregados que contribuíram, conforme parágrafo 2° do artigo 583 da CLT, e na falta deste pagamento 
poderá a entidade sindical promover a respectiva cobrança nos moldes do artigo 606 da CLT.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA TAXA NEGOCIAL SINDICAL PATRONAL 

Fica estabelecida, em conformidade ao artigo 513, alínea “e”, artigo 611-A, respectivamente da 
Consolidação das Leis do Trabalho, que concede prerrogativa aos sindicatos para impor contribuição 
sindical a todo aquele que participa da categoria econômica por ele representado e em cumprimento à 
deliberação da Assembleia Geral, órgão máximo e supremo do Sindicato Patronal, ao artigo 7º, XXVI; artigo 
8º, IV e VI; artigo 146, II e artigo 149, Caput, todos eles da Constituição Federal, a Taxa Negocial Sindical 
Patronal, para todas as instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas - associações, fundações, 
organizações religiosas sem fins lucrativos, que será dividida em três parcelas anuais, a favor do sindicato 
patronal.

PARAGRAFO PRIMEIRO
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As Instituições que não tem empregados, ou que possuem folha de pagamento até o valor de R$ 8.500,00 
(oito mil e quinhentos reais) recolherão três parcelas anuais, sendo cada uma no valor de R$ 170,00 (cento 
e setenta reais) com vencimentos em 15/02/2018, 15/06/2018 e 15/10/2018.

PARÁGRAFO SEGUNDO

As instituições que tem empregados e que possuem folha de pagamento superior ao valor de R$ 8.500,00 
(oito mil e quinhentos reais) recolherão o percentual de 2% (dois por cento) sobre o total bruto da folha de 
pagamento dos respectivos meses Janeiro, Maio e Setembro de 2018, efetuando os pagamentos em 
15/02/2018, 15/06/2018 e 15/10/2018.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Fica convencionado que em nenhuma hipótese, o CLUBE DA MATURIDADE recolherá parcelas inferiores 
a R$ 170,00 (cento e setenta reais).

PARÁGRAFO QUARTO

As guias poderão ser geradas no site do SINIBREF-MG (sinibref.com.br); por solicitação através dos 
telefones: 31.3241-2029/34. 3238-7325 ou pelos e-mails: financeiro@sinibref.com.br e 
relacionamento@sinibref.org.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - TAXA NEGOCIAL DOS EMPREGADOS 

Por força do art. 513, “e” da CLT que garante ao sindicato profissional a prerrogativa de impor contribuições 
à categoria representada e a previsão constitucional do art. 8º, inciso IV, da CF/88 que estabelece a 
soberania da assembleia em instituir contribuições, e ainda diante do reconhecimento constitucional e legal 
da norma coletiva prevista no artigo 7º inciso XXVI da CF/88, bem como o principio da prevalência das 
normas coletivas sobre a Lei trazida pela CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) no artigo 611-A e em 
cumprimento ao determinado pela assembleia dos empregados que autoriza prévia e expressamente a 
instituir esta contribuição, ficam as Instituições empregadoras obrigadas a descontar de todos os seus 
empregados a importância de R$ 60,00 (sessenta reais) ao ano, por empregado, sendo R$ 30,00 (trinta 
reais) do salário do mês de JULHO de 2018 e R$ 30,00 (trinta reais) do salário do mês de OUTUBRO de 
2018, a título de TAXA NEGOCIAL em reconhecimento a negociação coletiva e ao seu alcance a todos os 
empregados integrantes da categoria econômica.

PARAGRAFO PRIMEIRO

As importâncias descontadas deverão ser recolhidas até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao desconto 
em boleto fornecido pelo Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas 
do Estado de Minas Gerais. As Instituições encaminharão ao SINTIBREF/MG ao email: 
arrecadacao@sintibref-minas.org.br ou correios à Rua Rodrigues Caldas, nº 703, Santo Agostinho - CEP 
30190-120 – BELO HORIZONTE/MG, cópia de comprovação dos recolhimentos, juntamente com a relação 
nominal dos empregados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o respectivo desconto.

PARÁGRAFO SEGUNDO

As guias são expedidas pelo SINTIBREF-MG, caso não receba até 5 dias antes do vencimento ou tenha 
qualquer outro imprevisto solicite-as através do telefax: (31) 3423-8686 ou e-mail: arrecadacao@sintibref-
minas.org.br

PARÁGRAFO TERCEIRO

Os empregados que vierem a ser contratados após a data do primeiro desconto, julho de 2018, 
necessariamente contribuirão apenas com a segunda parcela, na forma prevista nesta clausula.

PARÁGRAFO QUARTO

O desconto da importância devida pelo empregado previsto no caput desta clausula será de inteira 
responsabilidade das Instituições, sendo que a omissão institucional na efetivação do desconto e seu 
respectivo repasse ao SINTIBREF-MG, fará com que a obrigação pelo pagamento da importância se reverta 
ao CLUBE DA MATURIDADE , no prazo de até 1 (um) mês do vencimento, sem permissão de desconto ou 
reembolso posterior do empregado.
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PARÁGRAFO QUINTO

O recolhimento dos valores além dos prazos estabelecidos será acrescido de multa de 2% (dois por cento) 
ao mês, juros moratórios de 0,33 % (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, imputável às Instituições.

PARÁGRAFO SEXTO

Fica assegurado ao empregado que não reconhecer os direitos e benefícios garantidos neste instrumento 
normativo dotado de força legal e pactuado pelos princípios que norteiam a negociação coletiva e soberania 
das decisões dos empregados em assembleia, o direito de contrapor ao referido desconto, desde que 
indique no ato da assembleia do Acordo Coletivo de Trabalho se concorda ou não com o referido desconto 
em campo específico da lista de presença. Aos empregados que não comparecerem na assembleia terão 5 
dias após a mesma, para apresentarem sua oposição ao desconto, mediante correspondência, redigida e 
manuscrita, postada individualmente por AR (Aviso de Recebimento) e enviada pelo Correio ao SINTIBREF-
MG. Para os empregados afastados por motivo de doença o prazo será de 10 dias contados a partir de seu 
retorno ao trabalho. Fica advertida o CLUBE DA MATURIDADE de qualquer prática atentatória à 
organização sindical, tais como envio de correspondências de forma coletiva, padronizadas, que 
demonstram nítida interferência e intervenção nos assuntos que dizem respeito à atuação do Sindicato e 
com afronta ao disposto na Convenção nº 98 da Organização Internacional do Trabalho, incorrerá em multa 
conforme prevista na cláusula de Penalidades deste instrumento normativo, sem prejuízo do CLUBE DA 
MATURIDADE aresponder ainda por danos materiais e morais eventualmente causados à Entidade 
Sindical.

DISPOSIÇÕES GERAIS 
REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - FORNECIMENTO DA RAIS 

O CLUBE DA MATURIDADE fornecerá obrigatoriamente cópia da RAIS (Relação Anual de Informações 
Sociais), anualmente e CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) mensalmente, ao 
SINTIBREF-MG até o dia 10 (dez) do mês da transmissão destes ao MTE - Ministério do Trabalho e 
Emprego. O descumprimento desta obrigação por parte das Instituições Empregadoras acarretará nas 
penalidades por descumprimento de CCT, previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O descumprimento desta clausula ensejará em ressalva nas homologações dos empregados do CLUBE DA 
MATURIDADE caso não fornecer a RAIS e o CAGED aplicando-se a respectiva multa prevista pelo 
descumprimento.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A RAIS e o CAGED deverão ser encaminhados através do email: sintibref@sintibref-minas.org.br, 
excepcionalmente por correio ou entregue pessoalmente, na Sede do SINTIBREF-MG, disponíveis no site: 
www.sintibref-minas.org.br.

APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - CONQUISTAS 

Ficam mantidas as conquistas, benefícios ou cláusulas dos Instrumentos Normativos (Acordos Coletivos) 
anteriores, não modificadas por este Instrumento ou qualquer outra condição não especificada neste acordo 
mais favorável ao trabalhador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 
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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 VIGÉSIMA QUINTA - APLICAÇÃO 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho aplica-se aos empregados do CLUBE DA MATURIDADE – 
MATRIZ (CNPJ: 38.741.906/0001-30) e CLUBE DA MATURIDADE – SEDE SOCIAL (CNPJ: 
38.741.906/0002-10).

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 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% (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 

ELAINE PEREIRA CLEMENTE 
PRESIDENTE 

SINDICATO DAS INSTITUICOES BENEFICENTES,RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

RONALDO PONCIANO 
DIRETOR 

CLUBE DA MATURIDADE 

RONALDO PONCIANO 
DIRETOR 

CLUBE DA MATURIDADE 

ANEXOS 
ANEXO I - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DOS EMPREGADOS - ACT 

Page 14 of 15Mediador - Extrato Acordo Coletivo

14/08/2018http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao...



Anexo (PDF)

ANEXO II - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DOS EMPREGADOS - CCT 

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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