
TERMO ADITIVO A ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2015/2016  

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:  
 

MR074821/2015  
DATA E HORÁRIO DA TRANSMISSÃO:  

 
13/11/2015 ÀS 10:52  

 

 

NÚMERO DO PROCESSO DO ACORDO COLETIVO PRINCIPAL:  
 

46504.002421/2014-17  
DATA DE REGISTRO DO ACORDO COLETIVO PRINCIPAL:  

 
28/08/2014  

 

SIND TRAB IND SID MET MEC MAT ELET MAT ELETRONICOS OURO BRANCO E BASE, CNPJ n. 
21.117.353/0001-46, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). RAIMUNDO NONATO ROQUE 
DE CARVALHO; 
  
E  
 
CMI BRASIL SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ n. 
07.480.811/0006-90, neste ato representado(a) por seu Gerente, Sr(a). LEANDRO JOSE SOARES ; 
  
celebram o presente TERMO ADITIVO DE 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 Termo Aditivo de Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de 
maio de 2015 a 30 de abril de 2016 e a data-base da categoria em 01º de maio.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
O presente Termo Aditivo de Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) 
acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) dos trabalhadores nas indústrias siderúrgicas, metalúrgicas, 
mecânicas, materiais elétricos e materiais eletrônicos, com abrangência territorial em Carandaí/MG, 
Congonhas/MG, Cristiano Otoni/MG, Desterro de Entre Rios/MG, Entre Rios de Minas/MG, 
Itaverava/MG, Jeceaba/MG, Ouro Branco/MG e São Brás do Suaçuí/MG.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL DE INGRESSO  
 
 

Fica assegurado um piso salarial a partir de 01 de maio de 2015, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta 
reais) por mês, correspondentes à jornada de trabalho de 220 (duzentos e vinte) horas mensais. 

 
Reajustes/Correções Salariais  

 
 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL  
 
 

A empresa concederá a partir de 01/05/2015, para os funcionários contratados até 31/10/2014 o reajuste integral 
referente ao INPC de abril de 2015 no índice de 8,34%(oito vírgula trinta e quatro por cento), sendo que os 



funcionários contratados de 01/11/2014 a 30/04/2015, receberão o valor de 50% do INPC de abril 2015, haja 
visto que o contrato na unidade de Ouro Branco iniciou em novembro de 2014. Além do reajuste será concedido 
um abono em parcela única de R$ 300,00 para todos os funcionários admitidos até 30/04/2015.a ser pago dia 
20/08/2015. 

 
Pagamento de Salário – Formas e Prazos  

 
 
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO DE SALÁRIOS  
 
 

O pagamento de salários será efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês vencido.  

A CMI SERVIÇOS BRASIL concederá aos seus empregados, adiantamento de salário, nas seguintes condições: 

a) O adiantamento será de 40% (quarenta por cento) do salário nominal mensal, desde que o empregado tenha 
trabalhado na quinzena o período correspondente; 

b) O pagamento deste adiantamento deverá ser efetuado entre os dias 20 (vinte) e 25 (vinte e cinco) do mês de 
competência. 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

Auxílio Alimentação  
 

 
CLÁUSULA SEXTA - PRÊMIO ASSIDUIDADE  
 
 

Será fornecido o cartão alimentação com Prêmio Assiduidade que poderá chegar ao valor de R$ 200,00 
(duzentos reais) por mês, de acordo com a assiduidade do funcionário ao trabalho. 

Parágrafo Primeiro. Terá direito à Cesta Básica, o empregado que tiver faltas no mês, justificadas em função de 
falecimento de pais, filhos, casamento e nascimento de filhos, conforme Art. 473 da CLT. Bem como os 
empregados pertencentes a contratos com prazo igual ou superior a 12 meses.   

Parágrafo Segunda: Caso o funcionário tenha 1 (uma) falta no mês, fora do que foi estabelecido no Parágrafo 
Primeiro, perderá 50% do valor do Prêmio Assiduidade, ou seja, perderá R$ 100,00 da Cesta básica. 

Parágrafo Terceiro: A partir da segunda falta fora do que foi estabelecido no Parágrafo Primeiro, o valor do 
Prêmio Assiduidade será conforme tabela abaixo: 

Quantidade de Faltas/mês % de perda do Prêmio 
Valor que receberá do prêmio 

(cesta básica) 
1 falta 50% R$ 100,00 
2 faltas 10% R$ 80,00 
3 faltas 10% R$ 60,00 
4 faltas 10% R$ 20,00 

5 faltas ou mais 20% R$ 0,00 

Parágrafo Quarto: Fica desde logo acordado que o fornecimento desse cartão – Vale Cesta Básica, não se 



caracteriza como salário in natura, não incorporando, em nenhuma hipótese, ao salário do empregado. 

 
 

Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades  
 

Normas para Admissão/Contratação  
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA  
 
 

O contrato de experiência não poderá ser ajustado por período superior a 90 (noventa) dias. 

Parágrafo Único. Não será celebrado contrato de experiência nos casos de readmissão de empregado para a 
mesma função anteriormente exercida na CMI SERVIÇOS BRASIL, num prazo inferior a 6 (seis) meses. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA - SALÁRIO NA READMISSÃO DE EMPREGADOS  
 
 

O empregado, readmitido no prazo máximo de 6 (seis) meses após a demissão, para o mesmo cargo que exercia 
anteriormente, não poderá receber salário inferior ao que recebia na data da demissão, acrescido dos reajustes 
porventura concedidos coletivamente à sua categoria profissional. 

 
 

Relações Sindicais  
 

Contribuições Sindicais  
 

 
CLÁUSULA NONA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL  
 
 

A CMI BRASIL obriga-se a descontar de todos os empregados a importância correspondente a 0,1% (zero 
vírgula um por cento) do salário-base para os empregados sócios do Sindicato, e 2% (dois por cento) do salário-
base para os não sócios do Sindicato, numa única parcela a ser descontada no salário referente ao mês de 
agosto/2015, devendo ser repassada ao Sindicato até o dia 15/08/2015. Essa contribuição visa dar condições ao 
Sindicato de gerir o seu patrimônio imobiliário, bem como fazer face à assistência social. 

 
Direito de Oposição ao Desconto de Contribuições Sindicais  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - OPOSIÇÃO À CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL  
 
 
O empregado que não concordar com o referido desconto deverá manifestar-se junto ao Sindicato no prazo de 
10 (dez) dias contados da data da assinatura do presente Acordo, mediante solicitação direta e pessoalmente ou 
por correspondência com AR (Aviso de Recebimento) enviada pelos Correios.  
Caso haja manifestação de oposição ao desconto da referida contribuição, o Sindicato deverá enviar ao 
Departamento Pessoal da empresa, relação dos empregados para os quais não deverá incidir o desconto. 
 



 
Disposições Gerais  

 
Outras Disposições  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS  
 
 

Permanecem em vigor todas as cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho realizado pelas partes pactuantes e 
não alteradas por este aditivo, ou seja, ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do instrumento 
de Acordo Coletivo de Trabalho a que ora se dá complemento. 

E por estarem assim justos e acertados e para que produza o seus jurídicos e legais efeitos, assinam as 
PARTES o presente TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, em 3 (três) vias de igual teor 
e que será levado a registro e depósito na GRT/MG, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, na 
conformidade do disposto no artigo 614 da CLT. 

 

 

 

RAIMUNDO NONATO ROQUE DE CARVALHO  

Presidente  

SIND TRAB IND SID MET MEC MAT ELET MAT ELETRONICOS OURO BRANCO E BASE  

 

 

 

LEANDRO JOSE SOARES  

Gerente  

CMI BRASIL SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.  

 

 
 

ANEXOS  
ANEXO I - LISTA PRESENÇA  

 
 

Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO II - ATA ASSEMBLEIA  
 
 

Anexo (PDF) 

 
 
 

 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR074821_20152015_11_13T10_51_57.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR074821_20152015_11_13T10_52_23.pdf

