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TERMO ADITIVO À  
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO  

SINPEF/MG x FENAC  
2010/2011 

Termo Aditivo à 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 Artur 
Machado n° 15 ou 55, Edifício Enochi Silva, sala 1104, Centro, Uberaba – MG, CEP 
38.010-020, 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: O presente TERMO ADITIVO À 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 
5,6% (cinco vírgula seis por cento), a ser aplicado sobre os salários de maio de 2009 a 
serem pagos a partir de 1º de maio de 2010.  

CLÁUSULA 3ª - PISO SALARIAL: Os pisos salariais mínimos de admissão a partir 
de 1º de maio de 2010, já corrigidos para 8 horas diárias e 44 horas semanais, já incluso 
o repouso semanal remunerado serão os seguintes:  

a) PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO FÍSICA – R$ 1.027,00 (hum mil e vinte e 
sete reais); 
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b) PROFISSIONAIS PROVISIONADOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA – R$ 700,00 
(setecentos reais); 

c) PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ANÁLOGAS OU QUE ASSESSOREM 
O PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA – R$ 550,00 (quinhentos e 
cinquenta reais). 

 

CLÁUSULA 4ª  - HORA AULA: Para contratação por hora aula fica estabelecido o 
valor mínimo de R$ 5,70 (cinco reais e setenta 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 - AUXÍLIO CRECHE:As empresas/entidades reembolsarão, 
mensalmente, em R$ 51,00 (cinquenta e um reais) para cada filho em creche, até que 
completem 6 anos de idade, mediante apresentação de comprovante de pagamento.  

CLÁUSULA 6ª - 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 2010, observado o mínimo de R$ 80,00 (oitenta 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 7ª - 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.  
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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 8ª - 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 de 2010/2011 o qual deve ser adimplido ainda que fora do prazo de 
recolhimento normal. 

CLÁUSULA 9ª - 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. 

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 10ª - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: Pelo que ficou decidido em 
Assembléia Geral Extraordinária da categoria realizada no dia 14 de março e 2010, 
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conforme edital de convocação publicado nas páginas A-4 do jornal ‘O Tempo’ no dia 
03 de fevereiro de 2010, 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 2010, 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 na Rua Artur Machado 
n° 15 ou 55, Edifício Enochi Silva, sala 1104, Centro, Uberaba – MG, CEP 38.010-020, 
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: na Rua Artur Machado n° 15 ou 55, Edifício Enochi Silva, sala 1104, Centro, 
Uberaba – MG, CEP 38.010-020. 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 11ª - 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 12ª - VIGÊNCIA: Por 01 (um) ano, a partir de 01 de maio de 2010 até 
30 de abril de 2011, ficando garantida a Convenção Coletiva de Trabalho 2009 2011 
para as demais cláusulas. 

Belo Horizonte, 14 de abril de 2010. 

 JÚLIO CESAR DE BESSA AFFONSO 
Presidente – SINPEF/MG
CPF/MF n° 434.165.606-63 
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JOSÉ ALMERO MOTA
Presidente – FENAC 

OAB/RJ 107460 
   

RAFAEL AUGUSTO FUREGATO RODRIGUES 
OAB/SP 193.460 

 RODRIGO PASSUELLO SANDRI 
OAB/SP 191.461 

 

 


