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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

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;

celebram o  presente  TERMO ADITIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE  TRABALHO,  estipulando  as
condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho no período de 11
de novembro de 2017 a 31 de dezembro de 2017 e a data-base da categoria em 01º de janeiro.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Instituições
beneficentes, religiosas e filantrópicas e de seus respectivos empregados , com abrangência territorial
em MG.

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDA DES
OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MOD ALIDADES DE

CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA - RESCISÃO DE CONTRATO

Pelo  presente  instrumento  aditivo  vigente,  as  partes  acordam  em  alterar  a  CLÁUSULA  VIGÉSIMA
PRIMEIRA – “RESCISÃO DE CONTRATO”  da Convenção Coletiva de Trabalho 2017, para a seguinte
redação, a partir de 11 de novembro de 2017:

As partes acordam que as rescisões de contrato de trabalho iguais ou superiores a 01(um) ano de trabalho,
continuarão a serem realizadas obrigatoriamente com a assistência do Sindicato da categoria profissional,
na intenção de garantir  a segurança jurídica às partes, empregado e empregador,  e de proporcionar a
obtenção  do  termo  de  quitação  anual  de  obrigações  trabalhistas,  demonstrando  a  regularidade  da
instituição. Nos locais onde não há sede ou regionais do SINTIBREF-MG, haverá a conferência prévia das
rescisões dos contratos, que serão realizadas a distância, por meio eletrônico.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A Instituição deve informar os dados do empregador e empregado, do contrato de trabalho e da rescisão
contratual, para que possa realizar agendamento de homologação. Para tanto, a fim de se observar o prazo
legal para quitação das verbas rescisórias e a entrega das guias, bem como a disponibilidade do sindicato
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em homologar, as homologações devem ser agendadas, em 48hs após a assinatura do Aviso Prévio pelo
Empregado. Para a conferência prévia a instituição empregadora deve enviar ao SINTIBREF-MG, através
do  email:  conferencia@sintibref-minas.org.br  os  documentos  obrigatórios  listados  no  site  www.sintibref-
minas.org.br, com antecedência de 3 (três) dias úteis da data final para pagamento, e aguardar o resultado
da conferência com a autorização, por parte da entidade sindical profissional, para entrega das guias e
pagamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Junto ao envio da documentação necessária para homologação (atente-se aos documentos impeditivos de
realização) deve ser enviado pela instituição o email  e telefone do empregado rescindido, visto que ao
termino  da  conferencia,  as  partes,  empregado  e  empregador,  serão  informados  da  conformidade  dos
documentos e autorizados a concretizar a dispensa.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O setor de conferencia responderá em até 5 dias do recebimento da documentação, ou seja, até dois dias
após o término da contrato e inicio do prazo para pagamento e entrega dos documentos. Ao concretizar a
dispensa, a instituição empregadora deve encaminhar copia digitalizada do TRCT assinado pelas partes ao
setor de conferência, através do email: conferencia@sintibref-minas.org.br.

PARÁGRAFO QUARTO

Havendo ressalva na homologação de quesitos ou documentos não impeditivos, a Instituição empregadora
deve comunicar por escrito ao SINTIBREF-MG, em até 10 dias corridos, parecer acerca de RESSALVA(S)
que venha(m) ocorrer no TRCT – Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, por escrito, encaminhado ao
email: homolog@sintibref-minas.org.br ou extraordinariamente, por correios a Sede do SINTIBREF-MG ou
Regionais,  dependendo do  local  da  homologação.  Havendo irregularidades  na  conferencia  prévia  será
informado à instituição, que se tratando de situação não impeditiva, terá até 10 dias corridos para sanar a
ressalva e comprová-la por email ao SINTIBREF-MG e ao empregado. Tratando-se de quesitos impeditivos
para concretização da dispensa, a instituição terá 2 (dois) dias úteis, após o recebimento da ressalva em
sede de conferencia previa, para solucionar a situação e retornar com a documentação ao SINTIBREF, para
que, depois de sanado, esteja autorizado a quitar o contrato de trabalho.

PARÁGRAFO QUINTO

Os valores devidos na rescisão contratual do empregado devem ser feitos por depósito em conta ou em
espécie ou por cheque administrativo. Se a homologação for efetuada no último dia previsto do aviso, caso
seja pago por cheque administrativo, deve ser feito em tempo hábil para recebimento (saque) das verbas
rescisórias.  Caso  o  pagamento  seja  feito  em espécie  ou  por  cheque  administrativo  nas  hipóteses  de
conferencia  previa,  o  empregador  deve enviar  recibo do  empregado ao  setor  competente,  pelo  email:
conferencia@sintibref-minas.org.br

PARÁGRAFO SEXTO

O aviso prévio deve ser concedido e assinado na data em que houver a comunicação do desligamento ao
empregado. Caso haja assinatura do aviso em momento posterior a comunicação, caracterizará como data
de afastamento o dia em que o aviso foi assinado e a homologação não será realizada quando o aviso
refletir assinatura não correspondente a data de sua concessão.

PARÁGRAFO SETIMO

Conforme artigo 477, §6º, CLT, alterada pela Lei 13.467/17,  a entrega ao empregado de documentos que
comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes bem como o pagamento dos
valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até dez dias
contados a partir do término do contrato. Entende-se por termino do contrato no aviso prévio indenizado, o
ultimo dia trabalho, para fins de contagem de prazo para recebimento das verbas rescisórias e entrega de
documentação no ato da homologação.

PARÁGRAFO OITAVO

A convocação do empregado para comparecer a Instituição para quitação das verbas rescisórias deve ser
feita por escrito, com indicação do local, data e horário. O comparecimento do empregado se dará a partir
do aceite da conferência, e este não estará obrigado a comparecer, caso o procedimento de conferencia
não  tenha  sido  observado  ou  se  realizado,  não  estiver  em  conformidade.  Caso  o  procedimento  de
conferencia não tenha sido requerido pela instituição e sua falta impeça a quitação, o empregado fará jus à
multa por atraso de pagamento e entrega da documentação prevista no art. 477 da CLT. Estando regular a
conferencia  e  autorizada  à  realização  da  quitação  pela  entidade  sindical,  o  não  comparecimento  do
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empregado é de sua responsabilidade, devendo o empregador apresentar documentos comprobatórios da
ausência de comparecimento. 

PARÁGRAFO NONO

A  obrigação  de  cumprir  o  presente  procedimento  é  da  entidade  empregadora,  que  em  caso  de
descumprimento, estará sujeita as penalidades por descumprimento previstas neste instrumento coletivo,
além de nulidade do ato de entrega de guias e pagamento oriundos da rescisão, por inobservância da
formalidade prevista  à  categoria,  restando possível  ao empregado,  por  meio  da assistência jurídica do
SINTIBREF, pleitear direitos que por ventura não tenham sido pagos e requerer as penalidades revertidas a
ele, por descumprimento da CCT.

PARÁGRAFO DECIMO

As instituições que realizarem regularmente o presente procedimento e cumprirem na íntegra as obrigações
da CCT, receberá ao final de cada ano, certificado de regularidade trabalhista e sindical, referente aos seus
trabalhadores.

DISPOSIÇÕES GERAIS
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA QUARTA - CONQUISTAS

Ficam  mantidas  as  demais  conquistas  dos  empregados  em  Instituições  Beneficentes,  Religiosas  e
Filantrópicas de Minas Gerais previstas em CCT 2017 e anteriores.

PARÁGRAFO ÚNICO

Os dispositivos da Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) que não são objeto desta CCT e que preservam
os direitos preconizados na CF/88, para serem aplicados pelas Instituições, devem ser negociados com o
SINTIBREF-MG e SINIBREF-MG, visando preservar a segurança jurídica das Instituições e os direitos dos
empregados.

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,  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
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PRESIDENTE
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENT ES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DO ESTADO

DE MINAS GERAIS

ELAINE PEREIRA CLEMENTE
PRESIDENTE

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

ANEXOS
ANEXO I - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DOS EMPREGADOS PA RA

NEGOCIAÇÃO COLETIVA

Anexo (PDF)

ANEXO II - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DAS INSTITUIÇÕES  PARA
NEGOCIAÇÃO COLETIVA

Anexo (PDF)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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