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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2017/2017 
 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: CE000254/2017
DATA DE REGISTRO NO MTE: 24/02/2017
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR088599/2016
NÚMERO DO PROCESSO: 46285.000105/2017-77
DATA DO PROTOCOLO: 24/02/2017
 

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

 
SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES NAS INSTITUICOES RELIGIOSAS,
BENEFICENTES E FILANTROPICAS DO ESTADO DO CEARA , CNPJ n. 10.673.395/0001-47, neste ato
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). CICERO SANTOS DA SILVA;

  
 E 
 
DIOCESE DO CRATO, CNPJ n. 07.386.659/0001-77, neste ato representado(a) por seu Administrador,
Sr(a). JOAQUIM IVO ALVES DOS SANTOS ;

  
 SINDICATO INTERESTADUAL DAS INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS,
CNPJ n. 12.330.765/0001-79, neste ato representado(a) por seu Diretor, Sr(a). CICERO DEUSDILSON
DOS SANTOS ;

  
 celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas
nas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
 
As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de janeiro de 2017 a
31 de dezembro de 2017 e a data-base da categoria em 01º de janeiro. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s)
categoria(s) Empregados e Trabalhadores das Instituições Religiosas, Beneficentes e Filantrópicas
ligadas à Cúria Diocesana de Crato, com abrangência territorial em CE. 

 
SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

PISO SALARIAL 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL 
 

Assegura-se, a partir de 1º de Janeiro de 2017, como garantia mínima aos empregados  o piso salarial
de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais), para jornada de 44 horas semanais, ficando permitido o
pagamento proporcional às horas trabalhadas, exceto para os empregados aprendizes por serem regidos
por legislação própria.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

A todos os empregados que recebem acima dos pisos estipulados, será aplicado reajuste conforme índice
do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor apurado pelo IBGE, no período de no período de
01/01/2016 à 31/12/2016.

 
 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

 
CLÁUSULA QUARTA - CARTÃO MASTER CLIN 
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O Sintibref-CE, disponibilizará aos trabalhadores um Cartão Fidelidade intitulado MASTER CLIN, para uso
em  comércio e serviços conforme dados fornecidos pelo CARTÃO aos associados conforme as cláusulas
estipuladas no contrato do cartão fidelidade.

Parágrafo Primeiro:

                      I.        A instituição empregadora deverá informar À MASTER CLIN pelo e-
mail: sintibrefce@hotmail.com, ou via correio, a lista de todos os empregados beneficiados,
constando NOME COMPLETO, CPF, DATA DE NASCIMENTO, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DA
MÃE, TELEFONE E E-MAIL DOS TRABALHADORES

 

                     II.        A Instituição empregadora deverá informar ao CARTÃO, através do e-
mail: sintibrefce@hotmail.com, ou via correio, até o dia 15 (quinze) de cada mês, os empregados
admitidos e ou demitidos, para emissão e ou baixa do empregado no benefício.

 

                    III.        A não informação por parte da Instituição empregadora dos empregados com rescisão
de contrato de trabalho dentro do mês obriga o pagamento da mensalidade até que o SINTIBREF-CE
receba a referida informação para exclusão do mesmo no benefício.

 

                    V.        O SINTIBREF-CE se responsabiliza pelo fiel cumprimento do referido benefício de cada
um dos empregados, para tanto, a instituição deverá proceder ao pagamento de R$ 65,00 (sessenta e
cinco reais) por cada empregado no prazo e forma estabelecidos nos parágrafos abaixo, desde que a
instituição atualize a lista de inclusão e exclusão dos empregados até o dia 15 (quinze) de cada mês.

                    VI - A Instituição reverterá R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) ao Trabalhador que utilizará na
aquisição de alimentos que compõem a cesta básica, pelo crédito direto na conta bancária do beneficiário e
R$ 10,00 (dez reais) será revertido AO SINTIBREF-CE para custeio das despesas de manutenção com o
Cartão Benefícios ofertado ao trabalhador.

 Parágrafo Segundo: Fica vedado desconto em folha de pagamento, a partir de janeiro de 2017,de
qualquer valor para pagamento do benefício do Cartão Fidelidade.

 Parágrafo Terceiro:

      I.        A Instituição deve realizar o pagamento dos valores devidos ao SINTIBREF-CE através de
DEPÓSITO BANCÁRIO MENSAL IDENTIFICADO, na conta CORRENTE AGÊNCIA 1957 – CONTA
CORRENTE 795-2 – OPERAÇÃO 003 até o dia 15 do mês subseqüente ao envio da lista de inclusão para
exercício do benefício, OBRIGANDO-SE A ENVIAR VIA E-MAIL sintibrefce@hotmail.com o comprovante do
depósito efetuado ou através de Boleto Bancário que poderá ser emitido para as Instituições que tenham a
partir de 10 (dez) trabalhadores. 

 IV.        O recolhimento dos valores além dos prazos estabelecidos será acrescido de multa de 2% (dois por
cento) ao mês, juros moratórios de 0,33% ao dia, imputável às Instituições.

 V.        Para que não ocorra a suspensão do uso dos empregados e dependentes beneficiários, a
Instituição Empregadora deve necessariamente efetuar o depósito bancário até o dia 30 do
mês subseqüente e informar a inclusão do empregado na lista, para exercício do auxilio.

   VI.        O não pagamento acima citado gera suspensão do tratamento em andamento, bem como custos
advindos da inadimplência, tais como: custos com nova inclusão (cartão e outros), assim sendo, estes
custos serão de total responsabilidade da instituição empregadora, independente dos motivos.

 Parágrafo Quarto – A Instituição poderá efetuará o repasse do valor do benefício direto ao trabalhador em
Recibo separado, não integralizando o salário do trabalhador, nem incidindo sobre o valor do benefício
qualquer contribuição ou verba indenizatória.

Parágrafo Quinto: São considerados dependentes dos associados beneficiários casados, os filhos e
cônjuge ou união estável e aos solteiros pais ou filhos.
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       I.        Aos associados beneficiários que desejarem incluir seus dependentes, devem preencher ficha de
sindicalização para uso do cartão que estará disponível no site www.sintibrefceara.com.br ou solicite-os
através do email e telefone sintibrefce@hotmail.com ou tel: (88) 3512 3966 e deverá arcar com as despesas
do cartão do dependente. 

  

Parágrafo Sexto: No caso de empregados beneficiários afastados, após a inclusão no referido benefício, a
instituição empregadora continuará responsável pelo pagamento da mensalidade dos mesmos.

 Parágrafo Sétimo: O presente benefício aplica-se a todos empregados em qualquer modalidade de
contrato de trabalho, sendo elas: Contrato de Trabalho por tempo indeterminado; Contrato de Trabalho por
prazo determinado, inclusive em período de experiência; Contrato de Trabalho Temporário, e etc.

 

Parágrafo Oitavo: Fica instituída uma multa mensal equivalente à 10% (dez por cento) do valor do
benefício aqui previsto, por empregado, sendo a totalidade revertida ao Sintibref-CE, aplicável as entidades
empregadoras que descumprirem a  presente clausula.

 

Parágrafo Nono: A inadimplência por dois meses acarretará a suspensão de todos os beneficiários,
empregados e dependentes. Por isso, a Instituição será responsável pelos custos advindos da necessidade
de uso de cada beneficiário.

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA QUINTA - APLICAÇÃO 
 

Este Acordo Coletivo de Trabalho se aplica à todas as Paróquias, Capelas, Santuários, Reitorias,
Seminários e demais Instituições Religiosas, beneficentes e filantrópicas ligadas à Diocese de Crato. 

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 
CLÁUSULA SEXTA - CONVENÇÃO COLETIVA 
 

Fica obrigada a Instituição empregadora ao cumprimento das demais cláusulas previstas na Convenção
Coletiva CE 001494/2016, registrada no Ministério do Trabalho e Emprego no dia 17/11/2016, Número
da solicitação MR073562/2016, Número do Processo No. 46285.001195/2016-32, protocolada em
17/11/2016.

 

 
 

 
 

CICERO SANTOS DA SILVA 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES NAS INSTITUICOES RELIGIOSAS, BENEFICENTES E
FILANTROPICAS DO ESTADO DO CEARA 

 
 
 

JOAQUIM IVO ALVES DOS SANTOS 
ADMINISTRADOR 

DIOCESE DO CRATO 
 
 
 

mailto:sintibrefce@hotmail.com
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CICERO DEUSDILSON DOS SANTOS 
DIRETOR 

SINDICATO INTERESTADUAL DAS INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS 
 

 
ANEXOS

ANEXO I - ATA
 

Anexo (PDF)

 
ANEXO II - ATA1

 

Anexo (PDF)

 
ANEXO III - ATA2

 

Anexo (PDF)

 
ANEXO IV - ATA3

 

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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