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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2009/2010 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MG001262/2010
DATA DE REGISTRO NO MTE: 12/04/2010
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR012443/2010
NÚMERO DO PROCESSO: 46211.002261/2010-60
DATA DO PROTOCOLO: 17/03/2010

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

SINDHART - SINDICATO DAS EMPRESAS HOLDINGS E DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADM.DE
REC.HUM,TELEMARKETING,REDE DE DADOS, CNPJ n. 06.284.965/0001-30, neste ato representado(a)
por seu Presidente, Sr(a). PERSIO JOSE DE OLIVEIRA;
 
E 

SINTTEL-MG, CNPJ n. 17.449.463/0001-38, neste ato representado(a) por seu Membro de Diretoria
Colegiada, Sr(a). FERNANDO ANTONIO PEREIRA CANCADO;
 
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho
previstas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 1º de outubro de
2009 a 30 de setembro de 2010 e a data-base da categoria em 1º de outubro. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) A presente Convenção Coletiva
de Trabalho se aplica aos trabalhadores integrantes da categoria profissional representada pelo
SINTTEL/MG, que trabalham nas empresas abrangidas pela base territorial do SINDHART, em efetivo
exercício em primeiro (1º) de outubro de 2009, e os que venham a ser admitidos durante a sua
vigência. Parágrafo único: A presente convenção não se aplica àquelas empresas que já têm
acordos coletivos vigentes e firmados com o SINTTEL/MG , com abrangência territorial em
Uberlândia/MG. 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
PISO SALARIAL 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE SALARIAL 

A partir de (1º) de outubro de 2009, as empresas concederão a todos os seus empregados, recomposição
salarial no importe de 100% (cem por cento) do INPC acumulado nos doze meses anteriores à data base,
exceto aos empregados que já recebem como remuneração ou salário base, valor inferior ou igual ao
salário mínimo  nacional, deduzindo os reajustes já concedidos espontaneamente nos meses anteriores a
data base, salvo os decorrentes de promoção, equiparação e transferência.
Parágrafo Primeiro: O pagamento das diferenças salariais, decorrentes da aplicação do percentual
previsto no “caput” desta cláusula será efetuado, em duas parcelas iguais, juntamente com as folhas de
pagamento relativas aos meses de fevereiro e março/2010.
Parágrafo Segundo: Para efeito do reajuste previsto no “caput” da presente cláusula será desconsiderada
a aplicação da proporcionalidade salarial.  Aos empregados admitidos em data posterior a primeiro (1º) de
novembro de 2009, será assegurada a integralidade do disposto no “caput” desta cláusula;
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novembro de 2009, será assegurada a integralidade do disposto no “caput” desta cláusula;
Parágrafo Terceiro: A empresa Callink Serviços de Call Center Ltda., tendo em vista a alteração da data-
base que anteriormente existia entre ela e o SINTTEL, concederá excepcionalmente aos seus empregados
administrativos reajuste relativo ao INPC do período de 1º de julho de 2008 a 30 de setembro de 2009, nos
mesmos moldes
especificados no caput da presente cláusula, ficando a data base alterada para todos os efeitos legais para
primeiro (1º) de outubro de cada ano.
Parágrafo Quarto: As empresas efetuarão, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do protocolo de solicitação
formal dos ex-empregados que se desligaram das mesmas, por qualquer motivo, no período compreendido
de 01/10/2009 até a data da assinatura da presente convenção, através de rescisão complementar, o
pagamento das diferenças salariais a que tiverem direito.

CLÁUSULA QUARTA - PISO SALARIAL 

A partir de 1º de janeiro de 2010, será garantido a todos os empregados o salário mínimo nacional,
independente da jornada de trabalho.
Parágrafo Primeiro: Para os empregados que recebem parte variável, além do fixo estipulado no caput
desta cláusula, as empresas se comprometem a disponibilizar, tabela de fácil entendimento.
 Parágrafo segundo: O pagamento das eventuais diferenças salariais, decorrentes da majoração legal do
salário mínimo em 1º/01/2010, será efetuado juntamente, em duas parcelas iguais, nas folhas de
pagamento relativas aos meses de fevereiro e março/2010.
Parágrafo Terceiro: As empresas efetuarão, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do protocolo de solicitação
formal dos ex-empregados que se desligaram das mesmas, por qualquer motivo, no período compreendido
de 01/10/2009 até a data da assinatura da presente convenção, através de rescisão complementar, o
pagamento das diferenças salariais a que tiverem direito.

DESCONTOS SALARIAIS 

CLÁUSULA QUINTA - DESCONTOS EM SALARIOS DOS EMPREGADOS 

Os descontos salariais limitar-se-ão aos autorizados no artigo 462, da CLT, na Súmula 342 do
TST e na Lei 10.820/2003 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
13º SALÁRIO 

CLÁUSULA SEXTA - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 

A empresa poderá efetuar o adiantamento de 50% (cinqüenta por cento) do 13º salário após o retorno das
férias, para os empregados que optarem pelo adiantamento, que deverá ser solicitado no requerimento das
férias.
Parágrafo Único: A empresa respeitará a opção dos empregados que não desejarem receber o referido
adiantamento.

ADICIONAL DE HORA-EXTRA 

CLÁUSULA SÉTIMA - HORAS EXTRAORDINARIAS 

As horas trabalhadas em regime extraordinário, de segundas aos sábados, serão remuneradas com
acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) sobre a hora normal e, às horas, trabalhadas em domingos e
feriados serão remuneradas com o acréscimo de 100% (cem por cento) sobre a hora normal
 Parágrafo Primeiro: Somente as horas extraordinárias trabalhadas, de segundas aos sábados, poderão
ser compensadas pela concessão de folgas compensatórias,
assegurando ao empregado o melhor dia para seu descanso desde que comunicado a empresa com
antecedência mínima de 48 horas.
Parágrafo Segundo: Não ocorrendo à concessão das folgas compensatórias em 90 dias após a realização
das horas extras, fica assegurado ao empregado o direito de recebê-las com o devido acréscimo legal.
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das horas extras, fica assegurado ao empregado o direito de recebê-las com o devido acréscimo legal.
Parágrafo Terceiro: Fica garantido, ainda, aos empregados que participarem de reuniões, treinamentos,
cursos e outros eventos, fora do expediente normal de trabalho, o adicional previsto no caput desta clausula
sobre a hora normal, durante o período em que estiverem à disposição das empresas.
Parágrafo Quarto: Com exceção dos empregados que exercem função de operador em tele-atendimento
(call-centers) e telemarketing, a empresa poderá promover a compensação de horas no prazo de 30(trinta)
dias, após a ocorrência das mesmas.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

CLÁUSULA OITAVA - TICKE REFEICAO/ALIMENTACAO 

As empresas fornecerão para todos os empregados, gratuitamente, nos dias efetivamente trabalhados,
tíquetes refeição, no valor facial de R$6,00 (seis reais), podendo ser descontados até 20% dos
empregados. 
Parágrafo Primeiro: As empresas farão a entrega dos tíquetes a seus empregados, até o 1º (primeiro) dia
útil de cada mês.
Parágrafo Segundo: Caberá ao empregado a escolha da modalidade dos tíquetes, seja alimentação ou
refeição. obedecendo aos critérios acima descritos.
Parágrafo Terceiro: A partir da assinatura da presente convenção coletiva de trabalho, a empresa (LM) fica
autorizada a efetuar um desconto no importe de 18% (dezoito) sobre os valores pagos à título de ticket
refeição/alimentação, abrangendo os empregados contratados antes de 01.10.2009, garantindo-se o valor
mínimo de R$6,50 (seis reais e cinqüenta centavos),durante a vigência deste instrumento normativo.
Parágrafo Quarto: As diferenças decorrentes da majoração do valor dos tíquetes, relativas aos meses de
outubro/2009 a janeiro/2010, serão quitadas juntamente com as folhas de fevereiro e março/2010, através
de crédito no cartão, em complementação ao montante dos tíquetes que forem devidos nesta oportunidade. 
Parágrafo Quinto: Para os empregados que tenham sido desligados da empresa, as diferenças previstas
no parágrafo quarto serão pagas num prazo de 10(dez) dias após o protocolo de solicitação formal do
interessado, em conta bancária a ser indicada pelo mesmo.

AUXÍLIO TRANSPORTE 

CLÁUSULA NONA - TRANSPORTE GRATUITO 

Aos empregados que forem convocados pelas empresas, para participarem de eventos fora do local de
trabalho, será garantido aos mesmos, à concessão de vales-transportes ou outro meio de condução, de
forma gratuita.

OUTROS AUXÍLIOS 

CLÁUSULA DÉCIMA - CONVENIO INSS 

As empresas se comprometem a estudar a viabilidade de firmar convênio com o INSS – Instituto Nacional
do Seguro Social, visando obter a antecipação do pagamento do auxílio doença e auxílio acidente aos seus
empregados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

As empresas se obrigam a firmar convênio com a Caixa Econômica Federal para o recebimento,  do abono
ou quota referente ao PIS/PASEP .
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CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - HOMOLOGACOES DE GESTANTES 

As empresas obrigatoriamente realizarão as homologações dos TRCT´s, com as devidas ressalvas, nos
casos de pedidos de demissão e dispensa por justa causa, das empregadas gestantes, na sede do
sindicato, mesmo aquelas com menos de um ano de trabalho na empresa. 

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 
INTERVALOS PARA DESCANSO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - INTERVALO PARA AMAMENTACAO 

Para amamentação dos próprios filhos, até que completem 6 (seis) meses de idade, as empregadas terão
direito, durante a jornada e trabalho, a 1(uma) hora de descanso especial, ou dois descansos especiais, de
meia hora cada um,  sendo a opção pelo que for mais favorável à empregada.

CONTROLE DA JORNADA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - JORNADA DE TRABALHO 

A duração da jornada de trabalho dos empregados que exercem função de Operador em Tele-atendimento
(call-centers) e telemarketing, será de 36 horas semanais, atendendo todas as disposições da NR 17 do
MTE e seus anexos, com possibilidade de estabelecimento de intervalo de até trinta minutos, caso a
empresa necessite, além da concessão das duas pausas regulares de dez minutos.
Parágrafo Primeiro: Será garantida uma folga semanal, que coincidirá com um domingo pelo menos uma
vez por mês.
Parágrafo Segundo: Para os cargos administrativos a jornada de trabalho será de 44 (quarenta e quatro)
horas semanais, com intervalo intrajornada de no mínimo 01 (uma) hora para descanso e alimentação.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - MUDANCA DE TURNOS 

As empresas se comprometem a envidar todos os esforços necessários para comunicar aos empregados
as alterações de turnos em 48 horas de antecedência.

FÉRIAS E LICENÇAS 
LICENÇA ABORTO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ABORTO LEGAL 

Comprovado por meio de laudo médico, que houve aborto não criminoso, à empregada, será concedido um
repouso remunerado de 30 (Trinta) dias, a partir da ocorrência do aborto, nos termos do art. 395 da CLT.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 
CONDIÇÕES DE AMBIENTE DE TRABALHO 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - APERFEICOAMENTO ORGANIZACIONAL EM CONFORMIDADE COM O
ANEXO II DA NR/17 
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ANEXO II DA NR/17 

As empresas se comprometem a estabelecer critérios, visando o aperfeiçoamento organizacional no
ambiente de trabalho, inclusive ginástica laboral preventiva.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - MATERIAL DE TRABALHO 

Fica estabelecida a obrigatoriedade das empresas do fornecimento gratuito aos empregados, de todo
material/equipamentos necessários ao desempenho de suas atividades.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EM CONFORMIDADE COM
O ANEXO II DA NR/17 

As empresas se comprometem a fornecer, gratuitamente, a todos os empregados os EPIS determinados
pelo anexo II da NR/17 do Ministério do Trabalho.
Parágrafo único: As empresas se comprometem, ainda, a realizar a manutenção, de maneira periódica, de
todos os equipamentos de atendimentos, inclusive mobiliário, visando coibir o aumento de riscos á saúde do
trabalhador.

ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - ACOMPANHAMENTO DE FILHOS MENORES 

As empresas abonarão uma falta por mês dos empregados, mediante a apresentação de atestado médico
de acompanhamento de seus filhos menores de dezesseis anos, inclusive, ou filho com necessidades
especiais de qualquer idade, para acompanhamento em cirurgias, internações e emergências.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - ATESTADOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 

Para justificar a ausência ao serviço, por motivo de doença, as empresas aceitarão como válidos os
atestados médicos e odontológicos fornecidos pelo SUS, INSS e ou Serviço Médico do Sindicato
Profissional, convênio próprio ou conveniado.
Parágrafo Primeiro: Os atestados dos serviços do Sindicato Profissional deverão conter um carimbo com a
informação de tratar-se de serviço conveniado com o Sindicato.
Parágrafo Segundo: No ato de entrega dos atestados médicos, a empresa obrigatoriamente emitirá recibo
ao empregado.
Parágrafo Terceiro: Os atestados odontológicos só serão aceitos para efeito de abono de faltas, se o
tratamento realizado impossibilitar o desempenho das atividades regulares do empregado.

RELAÇÕES SINDICAIS 
ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - VISITA DE DIRETORES 

As empresas receberão os  diretores do Sindicato Profissional para visitas, desde que pré-avisadas com 36
(trinta e seis) horas de antecedência e pré-estabelecido o assunto da visita.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - QUADRO DE AVISOS 

As empresas reservarão quadros para afixação de avisos do Sindicato Profissional, em local interno e de
boa circulação dos empregados, limitados, porem, os avisos, aos interesses da categoria profissional,
sendo vedada, portanto, além do que é expressamente vedada em lei, a utilização de expressões
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sendo vedada, portanto, além do que é expressamente vedada em lei, a utilização de expressões
desrespeitosas aos empregados ou à categoria econômica e assuntos de natureza político-partidária e
religiosa.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - MENSALIDADES DO SINDICATO PROFISSIONAL 

As empresas ficam autorizadas a descontar mensalmente, em favor do Sindicato Profissional, as
contribuições sociais de seus empregados filiados. Para este fim, o Sindicato fornecerá relação nominal,
acompanhada da concordância dos empregados.
Parágrafo Primeiro - As contribuições mensais, tão logo descontadas dos salários dos empregados
conforme previsto nesta cláusula deverá ser creditado em conta corrente informada pelo sindicato, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, cabendo às empresas encaminharem via postal ou por e-mail, a relação nominal de
desconto das mensalidades sindicais, constando nome do sócio, matrícula e valor do desconto.
Parágrafo Segundo- As matrículas e valores, só serão informadas na primeira relação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - TAXA SINDICAL PATRONAL 

Após a homologação do presente instrumento no MTE, as empresas recolherão em favor do SINDHART
Sindicato das Empresas Holdings e de Prestação de Serviços de Administração de RH, Telemarketing,
Rede de Dados, Assessoramento, Consultoria e
Informações de Uberlândia a título de taxa de fortalecimento sindical patronal os seguintes valores:
Até cinco empregados o valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais)
Acima de cinco empregados o valor de R$ 10,00 (dez reais) por empregado.
Os valores serão recolhidos junto a Caixa Econômica Federal, agência nº 0162, operação 003 conta
corrente nº 988-8, em favor do sindicato, ou diretamente no SINDHART.

 

DIREITO DE OPOSIÇÃO AO DESCONTO DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 

Fica assegurado um desconto a título de Contribuição Assistencial, a ser efetuado de uma só vez, pelas
empresas, como mera intermediária, no mês de março/2010, que incidirá sobre os salários pagos aos
empregados abrangidos pela presente Convenção Coletivos de Trabalho, nos termos do inciso IV, do art. 8º
da C.F. e conforme fixado pela
Assembléia Geral, no valor equivalente a 1% (um por cento), incidente sobre a remuneração percebida pelo
empregado, sendo que tal contribuição será recolhida em nome do SINTTEL/MG, no banco ou instituição
financeira que por ele for indicado.
Parágrafo primeiro: Fica garantido, para os associados e não associados do Sindicato Profissional, o
direito de se opor ao referido desconto, manifestando sua discordância junto à direção da empresa, por
meio de documento de próprio punho, no prazo de 20 (vinte) dias a partir da assinatura da convenção
coletiva de trabalho.
Parágrafo segundo: As empresas se obrigam a repassar ao Sindicato Profissional, no prazo de 15 (quinze)
dias após a efetivação dos descontos, os valores totais dos descontos efetuados, bem como a listagem
nominal dos empregados da qual constem os valores dos descontos efetuados.

DISPOSIÇÕES GERAIS 

OUTRAS DISPOSIÇÕES 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA MANUTENCAO DOS BENEFICIOS E CONQUISTAS ANTERIORES
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As empresas representadas pelo Sindicato Patronal, se comprometem a manter os demais benefícios
praticados, além dos benefícios previstos neste presente instrumento normativo, ao longo da vigência desta
convenção.
Parágrafo Único: As empresas que ainda não dispõem de convênios médicos se comprometem a firmar
convênio, ao menor custo operacional destinado a seus empregados, num prazo de 60 dias, após a
assinatura do presente instrumento.

PERSIO JOSE DE OLIVEIRA 
PRESIDENTE 

SINDHART - SINDICATO DAS EMPRESAS HOLDINGS E DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADM.DE
REC.HUM,TELEMARKETING,REDE DE DADOS 

FERNANDO ANTONIO PEREIRA CANCADO 
MEMBRO DE DIRETORIA COLEGIADA 

SINTTEL-MG 


