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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO  
SINPEF/MG x FENAC  

2009/2011 
 

Convenção Coletiva de Trabalho que entre si fazem, de um lado o Sindicato dos 
Profissionais em Educação Física do Estado de Minas Gerais – SINPEF/MG, 
sindicato laboral de primeiro grau, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 07.414.740/0001-
13, com processo perante o M.T.E. de n.º 46000.013517/2003-11, número sindical 
91355-3, endereço virtual www.sinpefmg.com.br e e-mail – contato@sinpefmg.com.br 
– com endereço físico e sede localizada à rua Vital de Negreiros, nº 110, Centro, 
Uberaba/MG, caixa postal n.º 0445/MG, tel.: (31) 4062-7179 e, de outro lado, a 
Federação Nacional de Cultura - Fenac, sindicato patronal de grau superior, 
representante dos 2º, 3º e 4º Grupos do Plano CNEC, com sede em Brasília - DF, Ed. 
Brasília Trade Center, SCN, QD 01, Sala 608, Cep.70711-902 por sua delegacia no 
Estado de Minas Gerais, na respectiva capital, localizada na Rua Santa Catarina, nº
1627 - Sala 501 a 503 - Belo Horizonte/MG - CEP. 30170-081, telefax: (31) 3291-7550 
, 3291-7441, CNPJ.: 37.138.096/0005-92, Código Sindical: 000.503.00000-0, em 
conformidade com os artigos 611 e 612 da CLT e Legislação em vigor, mediante
cláusula e condições seguintes:  
 
CLÁUSULA 1ª - ABRANGÊNCIA: A categoria diferenciada dos profissionais de 
educação física é definida e regulamentada pela Lei Federal no. 9696/1998, cabendo sua
representação ao SINPEF-MG o qual detém, mediante registro sindical, a
representatividade de mencionada categoria. 
 
Parágrafo Único: A presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO aplicar-
se-á a todas as empresas ou entidades integrantes da categoria econômica abrangida
pela representação da entidade sindical Federação Nacional de Cultura - Fenac, em 
todo o Estado de Minas Gerais, cujos empregados desempenhem as funções de
prerrogativas dos profissionais em educação física representados pelo Sindicato dos 
Profissionais em Educação Física do Estado de Minas Gerais – SINPEF/MG assim 
considerados inclusive os cargos de administração, de direção, coordenação e
supervisão, conforme previsto na Lei 9.696/1998. 
 
 
CLÁUSULA 2ª - REAJUSTE SALARIAL: O reajuste salarial da categoria será de 
6% (seis por cento), a ser aplicado sobre os salários de maio de 2008 a serem pagos a
partir de 1º de maio de 2009.  
 
CLÁUSULA 3ª - PISO SALARIAL: Os pisos salariais mínimos de admissão a partir 
de 1º de maio de 2009, já corrigidos para 8 horas diárias e 44 horas semanais, já incluso
o repouso semanal remunerado serão os seguintes:  
 

1. PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO FÍSICA – R$ 968,57 (novecentos e sessenta e oito 
reais e cinqüenta e sete centavos); 
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2. PROFISSIONAIS PROVISIONADOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA – R$ 659,77 
(seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos); 
 

3. PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ANÁLOGAS OU QUE ASSESSOREM O
PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA – R$ 517,33 (quinhentos e dezessete reais 
e trinta e três centavos). 

  
CLÁUSULA 4ª  - HORA AULA: Para contratação por hora aula fica estabelecido o
valor mínimo de R$ 5,37 (cinco reais e trinta e sete centavos).
Parágrafo Primeiro: O valor correspondente ao salário-aula citado nesta cláusula 
deverão ser acrescidos de 1/6(um sexto) de repouso semanal remunerado. 
 
Parágrafo Segundo: Para todos os efeitos de cálculo, considera-se como salário aula o 
período de 60 (sessenta) minutos. 
 
Parágrafo Terceiro: Será remunerado proporcionalmente o tempo de aula que
ultrapassar a duração prevista nesta cláusula, sem aplicação do adicional de horas
extras. 
 
CLÁUSULA 5ª - DIFERENCIAL DE CHEFIA: Os empregados que exercem 
funções de chefia farão jus a um percentual de 10% (dez por cento) que os diferencie 
dos subordinados. 
 
CLÁUSULA 6ª - HORAS EXTRAS: As entidades/empresas remunerarão as duas 
primeiras horas extras de segunda a sexta-feira com acréscimo de 50% (cinqüenta por 
cento), sendo às demais horas-extras, bem como as realizadas nos domingos ou 
feriados, remunerada com adicional de 100% (cem por cento). 
  
CLÁUSULA 7ª - ADICIONAL NOTURNO: A remuneração do trabalho noturno será 
acrescida do adicional de 30% (trinta por cento), para fins do art. 73 da CLT. 
  
CLÁUSULA 8ª - GARANTIA DA APOSENTADORIA: Fica assegurado a 
estabilidade provisória de 12 (doze) meses imediatamente anteriores a aquisição do
direito a qualquer tipo de aposentadoria, para os empregados que mantiverem o contrato
de trabalho com a mesma entidade/empresa pelo prazo de mínimo de 10 (dez) anos 
ininterruptos, ficando o empregado responsável pela comunicação a seu empregador, da
aquisição do direito de aposentadoria. 
 
CLÁUSULA 9ª - DIÁRIAS: No caso de prestação de serviços fora da base territorial,
serão pagas ao empregado diárias, conforme tabela elaborada pelo empregador,
observada a graduação salarial do empregado, independentemente do fornecimento de
transporte, hospedagem e alimentação. 
 
CLÁUSULA 10ª - ATESTADO MÉDICO-ODONTOLÓGICO: Serão reconhecidos 
atestados médicos e/ou odontológicos dos convênios que o SINPEF/MG firmar com
Clínicas, para efeito de justificativa de ausência do empregado ao trabalho. 
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CLÁUSULA 11ª - CARTA DE REFERÊNCIA: A empresa fornecerá no ato da 
homologação, ao empregado dispensado sem motivo justificado, uma carta de 
referência, desde que solicitada previamente. 
 
CLÁUSULA 12ª - GARANTIA DO EMPREGO AO ACIDENTADO: O empregado 
que sofrer acidente no trabalho tem garantia, pelo prazo 12 (doze) meses, ao seu
contrato de trabalho, após a cessação do auxílio-doença acidentário. 
CLÁUSULA 13ª - FORNECIMENTO GRATUITO DE UNIFORMES: As 
empresas fornecerão aos empregados gratuitamente, quando por elas exigidas na
prestação dos serviços e quando a atividade assim o exigir. 
 
CLÁUSULA 14ª - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE OU PERICULOSIDADE:
Nas entidades onde houver discussão acerca de insalubridade ou periculosidade no local
de trabalho, deverá ser encaminhado pedido de avaliação ao Ministério do Trabalho
para que possa ser feito um laudo, caso seja constatado, a periculosidade ou 
insalubridade o empregador pagará de imediato o percentual definido no laudo, sobre o
salário nominal do empregado. 
 
Parágrafo Primeiro: Adicional de Insalubridade – Fica garantido o adicional, quando 
houver insalubridade constatado, na área de saúde para os empregados que trabalharem
em contato direto e permanente com os pacientes sob cuidados médicos. 
 
Parágrafo Segundo: O adicional de insalubridade será de 20% (vinte por cento) pago
com base no salário mínimo nacional vigente. 
 
Parágrafo Terceiro: As empresas ficam obrigadas a instruírem os empregados que
trabalhem em áreas classificadas como insalubres sobre os métodos mais eficazes de
minimizar ou eliminar riscos o que estão expostos no ambiente de trabalho, inclusive, quanto
ao uso de equipamentos individuais de proteção fornecidos gratuitamente pela empresa. 
 
CLÁUSULA 15ª - COMUNICADO AO SINDICATO: As empresas colocarão à 
disposição do sindicato quadro de avisos para a fixação de informações referentes à
categoria, mediante a comunicação prévia ao empregador. 
 
CLÁUSULA 16ª - EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS: A empresa se obriga a 
remunerar o dia, não repercutindo nas férias, nos casos de ausência do empregado
motivado pela necessidade de obtenção de documentos legais, mediante comprovação, 
tais como: CPF, CTPS, Identidade, Título de Eleitor, Certificado de Reservista, e desde
que solicitado. 
 
CLÁUSULA 17ª - AUXÍLIO CRECHE: As empresas/entidades reembolsarão, 
mensalmente, em R$ 46,50 (quarenta e seis reais e cinqüenta centavos) para cada filho 
em creche, até que completem 6 anos de idade, mediante apresentação de comprovante
de pagamento.  
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CLÁUSULA 18ª - DELEGADO SINDICAL: Fica facultado ao SINPEF/MG, nas 
entidades empregadoras que contarem com mais de 50 (cinqüenta) empregados,
promover a eleição de um Delegado Sindical, que será detentor de estabilidade
provisória no emprego, pelo período do mandato e mais um ano após, nos termos do
Art. 543, parágrafo 3º da CLT. 
 
CLÁUSULA 19ª - FÉRIAS INDIVIDUAIS OU COLETIVAS – CONCESSÃO –
INÍCIO DO GOZO: Determina-se que a concessão das férias individuais ou coletivas
deverá ser comunicada por escrito ao empregado com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, vedada a fixação do início delas em dia imediatamente anterior a folgas
semanais, feriados, dias santos ou dias de inocorrência de trabalho. 
 
CLÁUSULA 20ª - SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO: Na substituição que não tenha 
caráter eventual, será garantido ao empregado substituto, igual salário percebido pelo
substituído; a substituição por período superior a 60 dias não poderá ser considerada de 
caráter eventual, exceto a licença gestante. 
 
CLÁUSULA 21ª - RECRUTAMENTO INTERNO: Assegurar prioridade de 
recrutamento interno no provimento de novas vagas. 
 
CLÁUSULA 22ª - CONTRA-CHEQUE: Os empregadores obrigam-se a fornecer aos 
seus empregados comprovante de pagamento (contracheque) em que conste, alem dos
créditos e descontos mensais, sua carga de horas mensais, o valor do salário-hora e o 
valor a ser creditado na conta vinculada do FGTS. 
 
CLÁUSULA 23ª - ACESSO (DIRIGENTES SINDICAIS): – Fica assegurado acesso 
dos dirigentes e delegados sindicais nos horários de intervalo para tratarem de assuntos
de interesse da categoria, comunicando antes ao dirigente da Entidade/Empresa, ou a
seu substituto, de acordo com a conveniência da Empresa e o prévio agendamento. 
 
Parágrafo Primeiro: As entidades empregadoras permitirão a freqüência dos
dirigentes sindicais para participarem de assembléias e reuniões sindicais do
SINPEF/MG, devidamente convocados, uma hora antes do término do expediente 
normal, desde que sejam informados com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)
horas; 
 
Parágrafo Segundo: Nessa ocasião a entidade empregadora liberará os seus
empregados para que possam participar da referida assembléia. 
 
CLÁUSULA 24ª - AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: O empregado poderá deixar de 
comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário, no dia do falecimento do sogro ou da
sogra. 
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CLÁUSULA 25ª - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL - Os  empregadores fornecerão aos empregados, gratuitamente, 
uniformes, macacões e outras peças de vestimenta como equipamento de proteção
individual e de segurança, bem como, óculos de sol e protetor solar (fator de proteção
superior a 25) – estes homologados pelo M.T.E. –, quando pelos empregadores exigidos 
na prestação de serviços ou quando a atividade ocorrer em ambiente externo. 
 

a) O equipamento de proteção individual, quando determinado por lei, será
fornecido pelo empregador, mediante orientação prévia, visando a sua melhor
adaptação ao empregado, que se obriga a utilizá-lo corretamente. 

 
b) A perda ou estrago do E.P.I., por má utilização pelo empregado, será ressarcida

pelo mesmo, que em caso de recusa de seu uso, submeter-se-á às penalidades 
cabíveis. 

 
Parágrafo Único - O mesmo teor do "caput" aplicar-se-á aos uniformes de 
divulgação do nome, logotipo e marca da empresa. 
  
CLÁUSULA 26ª - ATESTADO DE ACOMPANHAMENTO AO MÉDICO: O 
empregado terá a hora ou o dia de trabalho abonado, no caso de consulta médica dos
filhos menores de 14 (quatorze) anos, mediante apresentação de atestado de 
acompanhamento fornecido pelo médico. 
 
CLÁUSULA 27ª - CIPA: A entidade empregadora que tiver mais de 100 (cem)
empregados, nos termos da legislação em vigor, promoverá a eleição de representante
da CIPA. 
 
Parágrafo Único: No prazo de 60 (sessenta) dias contados da assinatura da presente
Convenção, os empregadores que ainda não fizeram, obrigam-se a organizar a 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – C.I.P.A. – na forma da legislação 
trabalhista. 
 
CLÁUSULA 28ª - CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR: Todas as 
entidades/empresas contribuirão, nos termos do art. 8º, IV da Constituição Federal,
integrantes da categoria econômica, filiados/associados do sindicato, conforme
aprovado em Assembléia, com 2% (dois por cento) sobre o total da folha de pagamento 
de maio de 2009, observado o mínimo de R$ 60,00 (sessenta reais), para as
entidades/empresas que não possuírem empregados, e as que o resultado do cálculo
sobre a folha de pagamento, fique abaixo desse valor. O recolhendo poderá ser efetuado 
diretamente na Tesouraria da FENAC - Federação Nacional de Cultura, via cheque 
nominal e cruzado, ou através de guia de cobrança pagável por compensação bancária. 
 
CLÁUSULA 29ª - SINDICALIZAÇÃO: As entidades empregadoras não oferecerão 
dificuldades nas campanhas de sindicalização promovidas pelo Sindicato Profissional,
além de que colocarão à disposição do Sindicato Representativo da Categoria
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Profissional, três vezes por ano, local e meio para aumentar a sindicalização dos
empregados, desde que solicitada com antecedência mínima de 5 (cinco) dias junto a
direção da empresa /entidade. 
 
CLÁUSULA 30ª - CONTRIBUIÇÕES  AO SINDICATO PROFISSIONAL: O 
empregador descontará do salário do profissional, conforme o caso definido nas
cláusulas seguintes, e recolherá ao Sindicato da categoria profissional, na forma e
condições previstas em lei e em decisão da assembléia geral da categoria profissional,
as contribuições devidas. 
 

a) os recolhimentos ao SINPEF-MG, por parte dos empregadores, deverão ocorrer 
impreterivelmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao desconto. 

b) os recolhimentos deverão ser efetivados pela seguinte ordem: na rede bancária,
na sede e sub-sedes do Sindicato ou por via postal através de cheque nominal
cruzado.  

c) os recolhimentos fora do prazo previsto na letra "a" desta cláusula serão 
corrigidos pelo indexador vigente à época do pagamento do dia do vencimento
até a data do efetivo pagamento, mais multa de 2% (dois por cento) sobre o
montante corrigido, acrescido do percentual equivalente à taxa referencial do 
SELIC, acumulada mensalmente, revertido a favor do SINPEF-MG. 

d) os empregadores fornecerão ao SINPEF, anualmente, relação nominal de seus
empregados, com as respectivas remunerações e descontos efetuados. 

e) a categoria profissional entende que a oportunidade para os profissionais se 
manifestarem sobre o desconto referido nesta cláusula é na Assembléia Geral,
convocada para tratar deste assunto. 

f) o trabalhador, integrante da categoria profissional, terá o direito de se opor ao
desconto. 

g) escoado o prazo da alínea anterior, o trabalhador terá o prazo de 15 (quinze) dias
para entregar ao Sindicato e à empresa sua oposição. 

 
CLÁUSULA 31ª - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL: As entidades empregadoras 
descontarão, da remuneração dos empregados sindicalizados ou não, os valores referentes à 
contribuição sindical, aprovada em assembléia geral, nos termos do artigo 578 da CLT, deve
ser descontada do empregado e repassada para o sindicato da categoria profissional na
proporção de um dia de trabalho do mês de março do ano do desconto (art. 580 da CLT), ou 
seja 1/30 (um trinta avos) do salário bruto daquele mês (art. 582 da CLT), a ser pago no mês
de abril subseqüente (art. 583 da CLT) inclusive a do corrente ano-base o qual deve ser 
adimplido ainda que fora do prazo de recolhimento normal. 
  
 CLÁUSULA 32ª - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA: Ficam as entidades 
Empregadoras obrigadas a descontar mensalmente em folha de pagamento de seus
empregados associados ao Sindicato mensalidade social do Sindicato Profissional
correspondente a 1 % (um por cento) do salário bruto mensal dos trabalhadores,
inclusive trezeno, de acordo com listagem que será encaminhada para as Entidades
Empregadoras. 
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Parágrafo Único: O valor arrecadado deverá ser depositado na conta corrente do
Sindicato Profissional, de nº 107-5, Operação 003, Agência 1534, da Caixa Econômica
Federal, ou efetuar o pagamento na Secretária do Sindicato Profissional, até o dia 10
(dez) do mês subseqüente ao desconto. Caso a Entidade empregadora não faça o repasse
dos valores descontados até a data prevista, será cobrada Multa e Juros conforme CF e
artigo 600 da C.L.T.. As Entidades Empregadoras se obrigam a remeter ao Sindicato
Profissional comprovante de depósito (Em caso de depósito) e relação de empregados
que contribuíram com as mensalidades.  
 
CLÁUSULA 33ª - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: Pelo que ficou decidido em 
Assembléia Geral Extraordinária da categoria realizada no dia 10 de fevereiro de 2009,
conforme edital de convocação publicado no jornal ‘O Tempo’ no dia 28 de janeiro de 
2009, ficam as entidades empregadoras obrigadas a descontarem mensalmente de todos
os seus empregados representados pelo SINPEF/MG, como simples intermediária, a
partir de 1º (primeiro) de maio de 2009, o valor referente ao percentual de 1,2% (um
inteiro e dois décimos por cento) do salário bruto percebido pelo profissional, inclusive
trezeno, a título de Contribuição Assistencial. O trabalhador terá por livre e espontânea
vontade o direito de oposição ao desconto da Contribuição Assistencial através de carta 
que deverá ser protocolada na secretaria da entidade sindical ou na secretaria da
entidade empregadora até 10 (dez) dias, contados a partir da homologação deste
Instrumento Coletivo. 
 
Parágrafo Primeiro – Fica a Entidade Empregadora, obrigada a enviar por carta 
registrada com aviso de recebimento (A.R.), cópia da carta de oposição de seu
empregado para a secretaria da Entidade Sindical Profissional à rua Vital de Negreiros
n° 110, na cidade de Uberaba-MG, CEP 38.065-300, no prazo de 10 (dez) dias 
consecutivos contados a partir do vencimento do prazo estipulado nesta Cláusula, caso
o direito de oposição do empregado for exercido na secretaria da mesma. 
 
Parágrafo Segundo – O valor arrecadado deverá ser depositada na conta corrente do
Sindicato Profissional de nº 107-5, Operação 003, Agência 1534, da Caixa Econômica
Federal, ou efetuar o pagamento na Secretária do Sindicato Profissional, até o dia 10
(dez) do mês subseqüente ao desconto, enviando via correio ou entregar na sede do
Sindicato Profissional relação nominal dos empregados, com os respectivos salários e
valores descontados: Rua Vital de Negreiros n° 110, na cidade de Uberaba-MG, CEP 
38.065-300. Caso a entidade empregadora não faça o repasse dos valores descontados
até a data prevista será cobrado multa equivalente a 2% (dois por cento) e juros 
conforme a C.F. e o quanto exposto pelo artigo 600 da C.L.T. 
 
CLÁUSULA 34ª - PREVALÊNCIA DO ACORDO COLETIVO: Fica estabelecido 
que as entidades empregadoras que tiverem Acordo Coletivo de Trabalho, firmado
diretamente com o SINPEF-MG, deverão aplicar as suas cláusulas, no caso de
disposições contrárias a esta Convenção Coletiva de Trabalho. 
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CLÁUSULA 35ª - RESCISÃO CONTRATUAL: Fica estabelecido que as rescisões 
de Contrato de Trabalho, acima de 6 (seis) meses, serão homologadas no Sinpef/MG. 
Parágrafo Único: Nos municípios em que não houver sub-sede do sindicato, as 
rescisões contratuais serão homologadas junto ao órgão do Ministério do Trabalho ou
junto às autoridades competentes. 
 
CLÁUSULA 36ª - RAIS: As entidades empregadoras, após a assinatura da Convenção
Coletiva de Trabalho enviarão ao SINPEF/MG cópia da R.A.I.S. 
 
CLÁUSULA 37ª - MANUTENÇÃO DE CONQUISTAS E BENEFÍCIOS: Fica 
garantida a manutenção de conquistas e benefícios constantes de Acordos em separado,
que passam a incorporar os contratos individuais de trabalho. 
 
CLÁUSULA 38ª - DOS ACORDOS EM SEPARADOS: As Empresas/Entidades que 
não puderem cumprir com a presente convenção de trabalho, terão 120 (cento e vinte)
dias após assinatura da presente convenção, para requerer acordo em separado, junto às 
entidades sindicais convenentes. 
 
CLÁUSULA 39ª - MULTAS: Fica estabelecida a multa equivalente a 10% (dez por cento)
do salário bruto do trabalhador, vigente na época do evento e por empregado envolvido, em
caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas contidas nesta norma, ou da CLT –
Consolidação das Leis do Trabalho, revertendo o benefício em favor do trabalhador
prejudicado. 
 
CLÁUSULA 40ª - FORO COMPETENTE: Eleito o foro de Belo Horizonte/MG, fica 
autorizada às partes intentarem judicialmente em qualquer esfera, caso ocorra
descumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho.  
 
CLÁUSULA 41ª - VIGÊNCIA: Por 2 (dois) anos a partir de 01 de maio de 2009 até 30 de
abril de 2011 para as cláusulas sociais e de 1 (um) ano para as cláusulas econômicas. 
 
Belo Horizonte, 10 de junho de 2009. 
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