
 

Principais alterações da CONVENÇÃO COLETIVA 2018 
 

RESUMO: 
 
Data - Base: Janeiro  
 
Reajuste 2018: 2,07%  
 
Piso Belo Horizonte: R$ 1.055,00 
Cidade de Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora, Betim e Montes Claros R$ 1.015,00 
Piso Demais cidades MG: R$ 995,00 
 
Hora - Extra - Clausula 9ª: 75% à hora.  
 
Compensação Mensal de Hora extra (Banco de Horas) - Clausula 37ª: Até 2 horas diárias e 
compensação em até 90 dias.  
 
Regulação da Jornada 12x36 – Clausula 42ª  
 
BENEFÍCIOS:  
 
A) SEGURO DE VIDA EM GRUPO – CLAUSULA 18ª 
Aplicável a todos os empregados. Obrigatório cumprimento por parte dos empregadores e direito do 
empregado.   
Indenizações em até R$ 32.000,00 - Tabela de cobertura descrita em CCT. Extensiva aos cônjuges e 
filhos. 
Valor de R$ 8,30 (oito reais e trinta centavos) mensais, podendo ser divididos em 50% para cada 
parte (empregado e Instituição). 
O empregador deve enviar mensalmente até o dia 25 de cada mês a movimentação dos empregados 
para o email: seguros@sintibref-minas.org.br 
Os boletos serão enviados mensalmente por email, conforme a lista de empregados enviados para 
inclusão. O valor a pagar será o resultado de: nº de empregados vezes o valor de R$ 8,30. 
Manutenção do sorteio semanal de R$ 400,00 (quatrocentos reais), e a partir de março de 2018 o 
valor do sorteio reajustará para R$ 500,00 (quinhentos reais). 
A partir de Janeiro de 2018, os benefícios adicionais listados abaixo serão entregues pelo 
departamento social do SINTIBREF-MG, que consistirá: 
- 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. 
  
B) PLANO ODONTOLÓGICO - CLAUSULA 17ª  
Aplicável a todo empregado, obrigatório cumprimento integral pela Instituição.  
Rol de procedimentos descritos em CCT, e regulados pela Lei 9656/98 RN 211  
Valor mensal arcado integralmente pelo empregador R$ 15,50 por empregado.  
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É facultado ao empregado inclusão dos seus dependentes desde que arque com o mesmo valor do 
beneficio. A instituição recolherá em folha e repassará ao SINTIBREF.  
O empregador deve enviar mensalmente até o dia 25 de cada mês a movimentação dos empregados 
para o email: odonto@winadm.com.br. 
COBERTURAS ADICIONAIS 
1. ASSISTÊNCIA VIAGEM NACIONAL: Seguradora MONDIAL - Central de Atendimentos: 3003-

5433 (CAPITAL) OU 0800 638 543 (INTERIOR). 
2. DESCONTOS EM MEDICAMENTOS: Descontos de 3% até 59% em medicamentos originais e 

genéricos. A lista de farmácias credenciadas encontra-se disponível no site www.sintibref-
minas.org.br – Benefícios –Plano Odontológico. 

 
C) PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR – PAF BH (BELO HORIZONTE, BETIM E 
CONTAGEM)  – CLAUSULA 11ª  
Garantido a todo empregado da categoria, sendo cumprimento obrigatório por parte da Instituição. 
 
Plano de assistência a família que garante ao empregado consultas ilimitadas, descontos em 
exames, atendimento com hora marcada em clinica especializada.  
Arcado integralmente pelo empregador no valor de R$ 37,80 mensais por empregado.  
 
A Instituição empregadora deverá informar ao SINTIBREF-MG, através do e-mail: 
associadopaf@sintibref-minas.org.br, até o dia 15 (quinze) de cada mês, os trabalhadores 
admitidos e ou demitidos, para inclusão e ou exclusão do trabalhador no benefício. Caso o 15º dia 
não seja dia útil, o envio deve ser antecipado, ou seja, o ultimo dia útil que antecede o dia 15.  
 
A não inclusão dos empregados ou inadimplemento das mensalidades obriga a Instituição ao 
pagamento da indenização em dobro em prol do empregado e entidade sindical prejudicados, 
prevista na referida clausula, além das penalidades por descumprimento da Convenção. 
 
Cobertura de Assistência Funeral: O titular tem direito a uma indenização no valor de R$ 1.500,00. 
Os Beneficiários serão nomeados por meio de formulário. 
 
O empregado por sua vez, se desejar incluir seus dependentes, poderá fazê-los, desde que sejam 
sindicalizados. Confiram as modalidades de sindicalização diretamente no SINTIBREF-MG. Aos 
empregados sindicalizados segue atualização para 2018; 

1. Empregados que possuem dependente PAF e Túnel Clube: R$ 45,00 
2. Dependentes PAF: R$ 24,50 
3. Túnel Clube: R$ 29,00 

Em 2018 os valores referentes à sindicalização dos trabalhadores e suas modalidades constarão do 
Termo de Adesão autorizado por ele e enviado a Instituição Empregadora. As obrigações acerca dos 
descontos da Mensalidade Social constam na clausula “Desconto de Mensalidades” – 50ª da CCT 
2018.  
  
D) PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR – PAF JUIZ DE FORA SAMTA - 12ª CLÁUSULA 
Disponibilizamos desde 2013 em Juiz de Fora aos Trabalhadores de nossa categoria e seus 
dependentes o Sistema de Ajuda Mútua ao Trabalhador e Aposentado – SAMTA, com cobertura 
de atendimentos médicos, urgências e emergências, exames laboratoriais e de imagem, a todos os 
beneficiários.  
 



 

O empregador, obrigatoriamente, contribuirá com o valor de R$ 37,80 (trinta e sete reais e oitenta 
centavos) por trabalhador que fizer a adesão e este beneficio que por sua vez, arcará, via desconto 
em folha de pagamento, com valor de R$ 20,50 (vinte reais e cinquenta centavos) para sua 
utilização.  
 
A Instituição empregadora deverá informar ao SINTIBREF-MG, através do e-mail: 
associadosamta@sintibref-minas.org.br, até o dia 15 (quinze) de cada mês, os trabalhadores 
demitidos, para atualização e/ou baixa do trabalhador no benefício. Caso o 15º dia não seja dia útil, o 
envio deve ser antecipado, ou seja, o ultimo dia útil que antecede o dia 15. 
 
A falta de pagamento das mensalidades obriga a Instituição ao pagamento da indenização em dobro 
em prol do empregado e entidade sindical prejudicados, prevista na referida clausula, além das 
penalidades por descumprimento da Convenção. 
 
O empregado por sua vez, se desejar incluir seus dependentes, poderá fazê-los, desde que sejam 
sindicalizados. Confiram as modalidades de sindicalização diretamente no SINTIBREF-MG. Aos 
empregados sindicalizados segue atualização para 2018: 

1. Dependentes SAMTA até 3 (três): R$ 24,50 mensais. 
Valor por agregado ou dependente excedente: R$ 15,50 por mês.  

 
Em 2018 os valores referentes à sindicalização dos trabalhadores e suas modalidades constarão do 
Termo de Adesão autorizado por ele e enviado a Instituição Empregadora. As obrigações acerca dos 
descontos da Mensalidade Social constam na clausula “Desconto de Mensalidades” – 50ª da CCT 
2018.  
 
E) PAF PROBEN - CARTÃO DE BENEFÍCIOS SINTIBREF-MG - 13ª CLÁUSULA 
Os empregados que não desejarem fazer uso do beneficio SAMTA, terão direito a usufruir do Cartão 
de Benefícios PROBEN, que garantirá consultas médicas limitadas a uma por mês, descontos em 
exames, produtos e serviços inerentes ao consumo das famílias de nossos representados, e neste 
caso, o empregador, detém a obrigação exclusiva de arcar com o custo mensal do beneficio ao 
empregado titular, no valor correspondente à R$ 37,80 (trinta e sete reais e oitenta centavos).  
 
O empregado que necessitar poderá realizar mais de uma consulta por mês, desde arque com a 
consulta, no valor correspondente à R$ 50,00 (cinquenta reais) por consulta, através de desconto em 
folha de pagamento autorizado por formulário devidamente preenchido e assinado na Regional Zona 
da Mata, que será entregue, pelo SINTIBREF-MG, ao RH da Instituição Empregadora, e desde que 
retirada a guia de autorização no SINTIBREF-MG, Regional Zona da Mata. 
 
A Instituição empregadora deverá informar ao SINTIBREF-MG, através do e-mail: 
proben@sintibref-minas.org.br, até o dia 15 (quinze) de cada mês, os trabalhadores admitidos e 
ou demitidos, para inclusão e ou exclusão do trabalhador no benefício. Caso o 15º dia não seja dia 
útil, o envio deve ser antecipado, ou seja, o ultimo dia útil que antecede o dia 15.  
 
O empregado que desejar incluir seus dependentes poderá fazê-los, desde que sejam sindicalizados. 
Confiram as modalidades de sindicalização diretamente no SINTIBREF-MG. Segue abaixo 
atualização para 2018: 

1. Dependentes no Proben: R$ 20,00 mensais até 3 dependentes. 
 



 

Em 2018 os valores referentes à sindicalização dos trabalhadores e suas modalidades constarão do 
Termo de Adesão autorizado por ele e enviado a Instituição Empregadora. As obrigações acerca dos 
descontos da Mensalidade Social constam na clausula “Desconto de Mensalidades” – 50ª da CCT 
2018.  
  
 
A não inclusão dos empregados ou inadimplemento das mensalidades obriga a Instituição ao 
pagamento da indenização em dobro em prol do empregado e entidade sindical prejudicados, 
prevista na referida clausula, além das penalidades por descumprimento da Convenção. 
 
F) PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR – PAF UBERLANDIA - 14ª CLÁUSULA 
 
Em Uberlândia são oferecidos dois benefícios para opção do trabalhador: PLAM e TANGARÁ. 
 
O benefício garantido é o Programa de Assistência Medica Mineira Ltda– PLAM, existente desde 
2013, e possui coberturas de serviços de assistência medica hospitalar, de diagnóstico e terapia, 
conforme rol de procedimento para o Plano ambulatorial de acordo com a Lei 9656/03 Junho 1998 
aos trabalhadores regularmente sindicalizados.  
 
O empregador, obrigatoriamente, contribuirá com o valor de R$ R$ 37,80 (trinta e sete reais e 
oitenta centavos), por trabalhador que aderir ao benefício e este, por sua vez, arcará, via desconto 
em folha de pagamento, com valor de R$ 23,00 (vinte e três reais), R$ 67,00 (sessenta e sete 
reais) ou R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais), conforme faixa etária abaixo:  
 

Por Idade Parte patronal 
Valor Empregado: 
Desconto em Folha 

Soma Total 

0 A 18 ANOS 
 
R$ 37,80 

 
R$ 23,00 

R$ 60,80 

19 A 58 ANOS R$ 37,80 R$ 67,00 R$ 104,80 

A PARTIR DE 59 
ANOS 

R$ 37,80 R$148,00 R$ 185,80 

 
A Instituição empregadora deverá informar ao SINTIBREF-MG, através do e-mail: 
associadoplam@sintibref-minas.org.br, até o dia 15 (quinze) de cada mês, os trabalhadores 
demitidos, para baixa do trabalhador no benefício. Caso o 15º dia não seja dia útil, o envio deve ser 
antecipado, ou seja, o ultimo dia útil que antecede o dia 15. 
 
O empregado que desejar incluir seus dependentes poderá fazê-los, desde que sejam sindicalizados. 
Confiram as modalidades de sindicalização diretamente no SINTIBREF-MG. Aos sindicalizados, 
segue atualizações para 2018: 
 

1. Para os empregados que possuem dependentes no PLAM na faixa etária de 0 a 18 anos: R$ 
64,80; 19 a 58 anos R$ 108,80; e a partir de 59 anos R$ 189,90, por mês.  

2. Para os empregados que possuem dependentes no PLAM e aderiram ao TANGARÁ, soma-
se ao valor da faixa etária conforme acima + R$ 37,80, por mês.  



 

3. Para os empregados que possuem dependentes no PLAM e aderiram ao TANGARÁ para o 
titular e seus dependentes, soma-se ao valor da faixa etária conforme acima + R$ 37,80 + R$ 
8,00, por mês.  

 
Os empregados que não optarem pelo PLAM, independente do motivo, fica garantido como 
alternativa, o direito a utilizar do benefício Tangará, devendo a instituição empregadora proceder 
ao pagamento de R$ 37,80 (trinta sete reais e oitenta centavos) por cada trabalhador, sendo que 
não há contrapartida mensal do empregado para que possa fazer uso do referido benefício. 
 
A Instituição empregadora deverá informar ao SINTIBREF-MG, através do e-mail: 
associadotangara@sintibref-minas.org.br, até o dia 15 (quinze) de cada mês, os trabalhadores 
admitidos e/ou demitidos, para atualização e/ou baixa do trabalhador no benefício. Caso o 15º dia 
não seja dia útil, o envio deve ser antecipado, ou seja, o ultimo dia útil que antecede o dia 15.  
 
O empregado que desejar incluir seus dependentes poderá fazê-los, desde que sejam sindicalizados. 
Confiram as modalidades de sindicalização diretamente no SINTIBREF-MG. 

Aos empregados sindicalizados para extensão do beneficio tangará aos dependentes, o valor 
para 2018 passa a ser: R$ 8,00 mensais. Para inclusão de dependentes tidos como 
agregados, será acrescido ao valor de R$ 8,00 dos dependentes legais, o valor de R$ 32,00 
(Trinta e dois reais) para inclusão de: Filho maior, cunhado, genro, sobrinho, neto, irmão, tio; 
e R$ 15,00 (quinze reais) para inclusão de: Pai, mãe, sogro e sogra. (Redação corrigida 

conforme Errata dada pelo Of. 007/2018) Aos empregados sindicalizados para 
extensão do beneficio tangará aos dependentes, o valor para 2018 passa a ser: R$ 
8,00 mensais. Para inclusão de dependentes tidos como agregados, será acrescido 
ao valor de R$ 8,00 dos dependentes legais, o valor de R$ 32,00 (Trinta e dois reais) 
para inclusão de: Filhos até 18 anos ou ate 24 comprovadamente na condição de 
estudante, cunhado, genro, sobrinho, tio, neto e irmão (acima de 12 anos); e R$ 
15,00 (quinze reais) para inclusão de: Pai, mãe, sogro, sogra, neto e irmão (até 12 
anos). 

 
Será garantida a utilização do Clube de Lazer Tangará e a rede de descontos dos conveniados a ele, 
como: Descontos nas consultas de todas as especialidades médicas e odontológicas da Clinica de 
Uberlândia, dentre tantos outros.   
 
A não inclusão dos empregados nos benefícios, PLAM ou TANGARÁ, ou inadimplemento das 
mensalidades, obriga a Instituição ao pagamento da indenização em dobro em prol do empregado e 
entidade sindical prejudicada, prevista nas referidas clausula, além das penalidades por 
descumprimento da Convenção. 
 
Em 2018 os valores referentes à sindicalização dos trabalhadores e suas modalidades constarão do 
Termo de Adesão autorizado por ele e enviado a Instituição Empregadora. As obrigações acerca dos 
descontos da Mensalidade Social constam na clausula “Desconto de Mensalidades” – 50ª da CCT 
2018.  
 
 
G) PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR – PAF MG - 15ª CLÁUSULA 

http://www.sintibref-minas.org.br/uploads/arquivos/Oficio007_Correçao_Resumo_PAF_UDIA.pdf
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O Programa de Assistência Familiar – Demais cidades do Estado – PAF MG, foi instituído em 
2013 através de negociação coletiva que teve como intuito garantir benefício de Auxilio a Saúde, 
Lazer e Educação a todo trabalhador da categoria e sua família.  
 
O empregador detém a obrigação exclusiva de arcar com o custo mensal relativo ao uso do benefício 
por seus empregados, no valor de R$ 19,00 (dezenove reais). É facultada ao empregado a inclusão 
de seus dependentes/familiares, mediante adesão e preenchimento da ficha de beneficiários, sem 
custo adicional, para todos os dependentes legais, limitados a 7 (sete). 
 
A Instituição empregadora deverá informar ao SINTIBREF-MG, através do e-mail: 
associadotodos@sintibref-minas.org.br, até o dia 15 (quinze) de cada mês, os trabalhadores 
admitidos e/ou demitidos, para atualização e/ou baixa do trabalhador no benefício. Caso o 15º dia 
não seja dia útil, o envio deve ser antecipado, ou seja, o ultimo dia útil que antecede o dia 15. 
 
O empregado beneficiário terá direto a consultas medicas em diversas especialidades, em clínicas 
credenciadas do Estado de Minas Gerais, com o custo de R$ 20,00 a R$ 28,00, por consulta 
realizada; exames laboratoriais, exames de imagem e aplicação de varizes, aplicada a tabela de 
preços com descontos variados disponibilizada pela clínica no ato da consulta, assistência funeral de 
R$ 1500,00 pela seguradora CHUBB do Brasil, além de descontos em saúde e/ou lazer e/ou 
educação em toda rede credenciada do Cartão de Todos, disponível no site: 
www.cartaodetodos.com.br  
 
Será obrigatório o cumprimento da cláusula do beneficio PAF MG - Cartão de Todos as instituições 
locadas nas cidades até 100km de alguma pólo de atendimento (disponíveis no site: www.sintibref-
minas.org.br), uma vez que o gasto para deslocamento comparado aos benefícios ofertados, 
continua sendo viável e altamente benéfico ao trabalhador e seus familiares. O trabalhador que está 
nas cidades com distancia maior que 100km e desejar fazer uso do referido beneficio, poderá fazê-lo 
e a instituição empregadora deverá cumprir a presente clausula. 
 
A não inclusão dos empregados no benefício, PAF-MG Cartão de Todos ou inadimplemento das 
mensalidades, obriga a Instituição ao pagamento da indenização em dobro em prol do empregado e 
entidade sindical prejudicados, prevista nas referidas clausulas, além das penalidades por 
descumprimento da Convenção. 
 
H) PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR – PAF GV - 16ª CLÁUSULA 
O SINTIBREF-MG através da FENATIBREF possui parceria com o “Nosso Cartão” disponibiliza o 
PAF-GV aos trabalhadores de nossa categoria econômica em Governador Valadares e Região, 
compreendidas pelas cidades de Alpercata, Campanário, Capitão Andrade, Central de Minas, 
Conselheiro Pena, Coroaci, Divino das Laranjeiras, Fernandes Tourinho, Frei Inocêncio, Governador 
Valadares, Galileia, Gonzaga, Itanhomi, Jampruca, Marilac, Matias Lobato, Nacip Raydan, Santa 
Efigênia de Minas, São Félix de Minas, São Geraldo da Piedade, São Geraldo do Baixio, São José 
da Safira, Sardoá, Tarumirim, Tumiritinga, Virgolandia, Consultas médicas com custo de R$ 30,00 
(trinta reais) a R$ 35,00 (trinta e cinco reais), por consulta realizada, exames laboratoriais e de 
imagem com descontos; consultas, exames e procedimentos odontológicos, com 50% de desconto 
em todos os procedimentos cobertos elencados na clausula, conforme tabela disponível diretamente 
na clínica, com valores inferiores ao praticado no mercado, além de descontos em lazer e educação 
a todos trabalhadores da categoria e seus dependentes.  
 

http://www.cartaodetodos.com.br/


 

A Instituição empregadora deverá informar ao SINTIBREF-MG, através do e-mail: 
associadogv@sintibref-minas.org.br, até o dia 15 (quinze) de cada mês, os trabalhadores 
admitidos e/ou demitidos, para atualização e/ou baixa do trabalhador no benefício PAF-GV para 
atendimento das consultas, exames e procedimentos médicos e odontológicos. Caso o 15º dia 
não seja dia útil, o envio deve ser antecipado, ou seja, o ultimo dia útil que antecede o dia 15. 
Para garantia de uso deste benefício, a Instituição deverá realizar o pagamento do valor de R$ 19,00 
(dezenove reais), para utilização de consultas, exames e procedimentos médicos, e do valor de R$ 
15,50 (quinze reais e cinquenta centavos), para utilização de consultas, exames e procedimentos 
odontológicos do PAF-GV, correspondente a inclusão do trabalhador. 
 
O empregado que desejar incluir seus dependentes, poderá fazê-los, desde que sejam 
sindicalizados. Confiram as modalidades de sindicalização diretamente no SINTIBREF-MG. Aos 
empregados sindicalizados segue atualização para 2018: 
 

1. Para os empregados que possuem dependentes no PAF-GV para utilização de serviços 
médicos: R$ 5,00 

2. Para os empregados que possuem dependentes no PAF-GV para utilização de serviços 
odontológicos: R$ 19,50 para o primeiro dependente e R$ 15,50 para os demais.  

3. Para os empregados que possuem dependentes no PAF-GV para utilização de serviços 
médicos e odontológicos: R$ 20,50 para o primeiro dependente e R$ 15,50 para os demais.  

 
Em 2018 os valores referentes à sindicalização dos trabalhadores e suas modalidades constarão do 
Termo de Adesão autorizado por ele e enviado a Instituição Empregadora. As obrigações acerca dos 
descontos da Mensalidade Social constam na clausula “Desconto de Mensalidades” – 50ª da CCT 
2018.  
  
A não inclusão dos empregados no benefício, PAF-GV para atendimentos médicos e 
odontológicos, ou inadimplemento das mensalidades, obriga a Instituição ao pagamento da 
indenização em dobro em prol do empregado e entidade sindical prejudicada, prevista na referida 
clausula, além das penalidades por descumprimento da Convenção. 
 
I) RESCISÃO DE CONTRATO – CLAUSULA 22ª 
 
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. Confira os 
procedimentos para homologação e conferencia a distancia na clausula supra mencionada.  
Vale mencionar que 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,  
 

J) CONTRIBUIÇÂO SINDICAL – CLÁUSULA 53ª 
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.   

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.  

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. 

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.  

K) DESCONTO DE MENSALIDADE –  CLAUSULA 50ª  
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, nos termos dos parágrafos desta clausula. Os 
descumprimentos das obrigações acarretam penalidades previstas em Instrumento coletivo, 
revertidas ao empregado e entidade sindical prejudicados.  
 
L) PENALIDADES – CLÁUSULA 61ª 
Em caso do não cumprimento de qualquer das clausulas do presente instrumento normativo e/ou 
outros benefícios, das obrigações de dar fazer tais como: vale transporte, 13º 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. 
 
As demais disposições sobre cadastro, Inclusão e exclusão de empregados nos benefícios, estão 
exaustivamente explicadas em CCT, de acordo com cada Clausula supra mencionada. 
 
Conheçam na integra nossa Convenção, que está disponível no site: www.sintibref-minas.org.br nela 
encontrarão as regras para homologação, as estabilidades e demais benefícios e regulamentações 
pertinentes aos empregados e empregadores.  
 
Por fim, esclarecemos que o intuito do Sintibref-MG é garantir que todos os direitos dos empregados 
da categoria sejam resguardados e esperamos continuar nossa trajetória sindical pautada no 

mailto:arrecadacao@sintibref-minas.org.br
http://www.sintibref-minas.org.br/


 

esclarecimento e diálogo permanente, a fim de que haja o devido cumprimento da Convenção 
Coletiva de Trabalho. 


