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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  
 
AUTO MECANICA FRAZAO LTDA - ME, CNPJ n. 41.870.445/0001-00, neste ato representado(a) por seu 
Sócio, Sr(a). ROGERIO FORTUNATO FRAZAO; 
  
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 maio de 2014 a 
30 de abril de 2015 e a data-base da categoria em 01º de maio.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
O presente 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  
 
 
A partir de 01/05/2014, o piso salarial será de R$ 846,48 (oitocentos e quarenta e seis reais e  quarenta e oito 
centavos) por mês. 
 

Reajustes/Correções Salariais  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - DIFERENÇAS SALARIAIS  
 
 



Caso ocorram diferenças salariais devidas aos empregados em virtude da aplicação do Acordo Coletivo, o 
pagamento deverá ser efetuado na folha subsequente a aprovação do acordo. 

Parágrafo único. O pagamento das diferenças salariais e de verbas rescisórias devidas aos ex-empregados 
deverá ser efetuado no prazo máximo de 40 (quarenta) dias após a realização da assembleia da contraproposta 
de aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho. 

 
Pagamento de Salário – Formas e Prazos  

 
 
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO EM CHEQUE  
 
 
A Empresa, se optar pelo pagamento aos seus empregados através de cheques, deverá estabelecer condições 
que possibilitem o respectivo desconto no mesmo dia da entrega dos cheques. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 
 
O pagamento de salários será efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês vencido. 
A empresa concederá a 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 até o dia 20 (vinte) de cada mês. 
 

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  

 
13º Salário  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO  
 
 
A Empresa concederá aos empregados da correspondente categoria profissional, antecipação de 50% (cinqüenta 
por cento) da Gratificação de Natal (13º salário), prevista na Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962, a ser pago no 
5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao de gozo de férias pelo empregado, se requerido com 30 dias de 
antecedência. 
 

Adicional de Hora-Extra  
 

 
CLÁUSULA OITAVA - HORAS EXTRAS  
 
 
As partes ajustam a continuidade da permissão para o trabalho extraordinário para execução de serviços 
inadiáveis e de necessidade imperiosa, respeitados os termos do Acordo ora firmado. 
As horas extras serão remuneradas na forma a seguir: 
I.   Com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento), em relação à hora normal, as horas extraordinárias 

trabalhadas nos dias úteis, até o limite de 40 (quarenta) mensais; 
II.  Com o acréscimo de 60% (sessenta por cento), em relação à hora normal, para as horas extraordinárias 

trabalhadas aos sábados. 
III.Com o acréscimo de 100% (cem por cento) em relação à hora normal; para as horas trabalhadas em feriados 

nacionais e aos domingos. 
 

Adicional de Insalubridade  



 
 
CLÁUSULA NONA - ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE  
 
 
A Empresa cumprirá o contido na legislação vigente, remunerando os empregados com o adicional respectivo, 
caso estejam expostos a agentes agressivos ou perigosos, acima dos limites estabelecidos pela Portaria MTb 
3214/78 e suas Normas Regulamentadoras, devendo ser elaborado levantamento ambiental para caracterização 
do adicional devido. 
 

Auxílio Alimentação  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - CESTA BÁSICA  
 
 
Será mantido o fornecimento, gratuitamente, da cesta básica composta de 14 (quatorze) itens, todos produtos de 
primeira qualidade, para todos os empregados. 
  

05 Kg Açúcar cristal 
05 Kg Arroz tipo 1 
01 Kg Café em pó 
01 Tubo 90 gr Creme dental 
02 Lt 140 gr Extrato de tomate 
01 Kg Farinha de mandioca 
01 Kg Farinha de trigo 
02 Kg Feijão 
01 Kg Fubá 
01 Kg Macarrão espaguete 
01 Kg Macarrão talharim 
02 Lt 900 ml Óleo de soja 
04 Rolos Papel higiênico 
02 Un 90 gr Sabonete 

  
Parágrafo primeiro. A entrega da cesta básica será efetuada no dia 10 (dez) do mês subseqüente ao mês 
vencido. 

 

Parágrafo segundo. O valor de R$ 100,00 (cem reais), que poderá ser trocado por vale compra, devidamente 
autorizado pela empresa para a compra de qualquer produto de acordo as necessidades dos empregados. 

 
Parágrafo terceiro. Perderá a cesta básica o empregado que tiver 3 (três) atrasos não justificados e/ou 1 (uma) 
falta, também, não justificada por mês. 
  
Parágrafo quarto. Será mantido o fornecimento da cesta básica a todos os empregados afastados pelo INSS. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORNECIMENTO DE LANCHES  
 
 
A Empresa se compromete a fornecer, em cada jornada diária,gratuito um lanche matinal a seus empregados.  
Também fornecerá alimentação, nos casos de prestação de serviço extraordinário, além da jornada normal, 
desde que a prestação ocorra por período igual a 01 (uma) hora. Nos períodos acima de 01 (uma) hora será 
fornecida refeição, que poderá ser trocada por lanche, a critério do empregado. 
 

Auxílio Transporte  



 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TRANSPORTE  
 
 
Em cumprimento às disposições da Lei 7.418 de 16 de dezembro de 1985, com redação dada pela Lei 7.619 de 
30 de setembro de 1987, regulamentada pelo Decreto nº 95.247 de 16 de novembro de 1997, a Empresa 
concederá vale-transporte a seus empregados e participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a 
ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico. 
 

Auxílio Saúde  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - MEDICAMENTOS  
 
 
A compra de medicamentos de qualquer gênero, inclusive produtos de prevenção e higiene pessoal, em 
farmácia credenciada, devidamente comprovada com nota fiscal, passará a ser descontada na folha de 
pagamento do empregado, em duas parcelas. 
  
Parágrafo único. O valor de compra mensal de medicamentos não poderá ultrapassar a R$107,00 (cento e 
sete reais). As compras acima deste limite deverão ser autorizadas pela Empresa. 
 

 
Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades  

 
Normas para Admissão/Contratação  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - 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 de Trabalho – Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades  

 
Ferramentas e Equipamentos de Trabalho  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FERRAMENTAS - DESCONTO  
 
 
A empresa não poderá descontar dos empregados o valor de ferramentas danificadas em serviço, a não ser que 
comprove o dolo do empregado. 
 

Estabilidade Portadores Doença Não Profissional  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - AUXÍLIO DOENÇA – GARANTIA  
 
 
A Empresa dará garantia de emprego ou de salário, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ao empregado que retornar ao 
serviço após gozo de benefícios previdenciários decorrentes de doença, por prazo superior a 15 (quinze) dias, 
não se considerando beneficio previdenciário os 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, a cargo da Empresa. 
 

Outras normas de pessoal  



 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ANOTAÇÕES NA CARTEIRA PROFISSIONAL  
 
 
A empresa deverá anotar na Carteira Profissional de seus empregados a real função ou cargo exercido. 
  
Parágrafo único. Fica vedada à empresa anotar na Carteira Profissional do empregado os atestados médicos 
concedidos, excetuadas as anotações determinadas por lei ou por exigência do INSS. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO  
 
 
A Empresa se obriga a fornecer a seus empregados, em papel timbrado, comprovante de seus salários, com 
discriminação dos valores e respectivos descontos. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 
 
A empresa deverá preencher os formulários exigidos pela Previdência Social, abaixo indicados, quando solicitado 
pelo empregado, nos seguintes prazos e condições: 
a) Para fins de obtenção de auxílio-doença: 02 (dois) dias úteis; 
b) Para fins de aposentadoria: 10 (dez) dias úteis. 
c) Para fins de obtenção de aposentadoria especial: 20 (vinte) dias úteis. 
 

 
Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas  

 
Duração e Horário  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - JORNADA DE TRABALHO  
 
 
A jornada semanal de trabalho é de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, de segunda a sábado. 
Parágrafo único. Fica a Empresa autorizada a prorrogar em 15 (quinze) minutos diários o final da jornada normal 
de trabalho para compensação do carnaval e prolongamentos de feriados. 
 

Jornadas Especiais (mulheres, menores, estudantes)  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - EMPREGADO ESTUDANTE  
 
 
O empregado matriculado em curso regular previsto em lei, desde que faça comunicação prévia à empresa, 
através de declaração fornecida pelo estabelecimento de ensino em que estiver matriculado, não poderá prestar 
serviços em jornada extraordinária coincidente com o período letivo, salvo os casos excepcionais ou de força 
maior. 
 

 
Férias e Licenças  

 
Outras disposições sobre férias e licenças  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - FÉRIAS PROPORCIONAIS  
 



 
A empresa cumprirá o disposto na Súmula 261 do TST, pagando as férias proporcionais ao empregado que se 
demitir com menos de 12 meses de serviço. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - LICENÇA PARA CASAMENTO  
 
 
A ausência ao trabalho, em virtude de casamento, previsto no Inciso II do Artigo 473 da CLT, será de 3 (três) dias 
úteis consecutivos. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - LICENÇA PATERNIDADE  
 
 
A licença paternidade prevista no inciso XIX, do Artigo 7

o
, combinado com o § 1

o
 do Artigo 10, do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, ambos da Constituição Federal, será concedida a partir da data do 
parto ou da internação, da esposa ou companheiro, à escolha do empregado. 
  
Parágrafo único. Esta licença será de 5 (cinco) dias corridos, neles incluindo-se o dia previsto no inciso III do 
Artigo 473 da CLT. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - AUSÊNCIA JUSTIFICADA  
 
 
O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço por 02 (dois) dias no mês, sem prejuízo de sua 
remuneração, nos casos de internação de dependentes ou falecimento de sogro ou sogra, mediante 
comprovação. 
 
Paragrafo único. Fará jus ao caput desta clausula os trabalhadores que não possue outra pessoa para 
acompanhar o dependente.  
 

 
Saúde e Segurança do Trabalhador  

 
Equipamentos de Proteção Individual  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO  
 
 
A empresa fornecerá aos empregados, gratuitamente, EPIs em perfeito estado de conservação e funcionamento, 
sempre que as medidas de proteção coletivas adotadas pela empresa não oferecerem completa proteção contra 
os riscos de acidente ou doença do trabalho. 
 

Uniforme  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - UNIFORMES  
 
 
A Empresa se compromete a fornecer, gratuitamente, a seus empregados, 03 (três) uniformes por ano, sendo 02 
(dois) uniformes de trabalho, compatível com a atividade e 01 (um) uniforme para trânsito. Caberá 
exclusivamente à empresa definir padrão, tipo e qualidade dos uniformes. 
 

Readaptação do Acidentado e/ou Portador de Doença Profissional  
 

 



CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - ACIDENTE DO TRABALHO – READAPTAÇÃO  
 
 
A Empresa envidará todos os esforços para que os empregados que retornarem do INSS recebendo auxílio-
acidente, por se encontrarem com redução de sua capacidade de trabalho, e cujo processo de readaptação 
ocorreu através de Centro de Readaptação do INSS, sejam remanejados para outras funções condizentes com a 
sua capacidade de trabalho. 
 
Parágrafo primeiro. Nos casos de doença profissional, este compromisso de remanejamento somente ocorrerá 
quando a mesma tiver sido adquirida no atual emprego e enquanto a doença perdurar. 
 
Parágrafo segundo. Os empregados readaptados não poderão servir de paradigma para reivindicações salariais. 
 

Outras Normas de Proteção ao Acidentado ou Doente  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO - CAT  
 
 
A Empresa deverá comunicar ao INSS todo acidente ou doença profissional, através da Comunicação de 
Acidente do Trabalho – CAT. 
  
Parágrafo primeiro. A Empresa fica obrigada a enviar ao Sindicato, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar 
do sinistro, cópia da CAT, inclusive a de reabertura de acidente do trabalho, devidamente preenchidas conforme 
determinação da Previdência Social. 
 
Parágrafo segundo. O trabalhador acidentado ou seus dependentes receberão, também, cópia da CAT. 
 
Parágrafo terceiro. No caso de acidente do trabalho grave ou fatal, as Empresa ficam obrigadas a comunicar o 
fato, imediatamente, ao Sindicato e à família do empregado acidentado. 
 
Parágrafo quarto. Na ocorrência de acidente do trabalho grave ou fatal, a Empresa fica obrigada a requerer 
lavratura do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar – BOPM, devendo enviar uma cópia para o Sindicato. 
 

 
Relações Sindicais  

 
Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - LIBERAÇÃO DE DIRETORES  
 
 
É livre a entrada de diretores do Sindicato representante da categoria, na área interna da empresa, desde que 
previamente agendado com a Empresa. 
 

Contribuições Sindicais  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL  
 
 
A empresa descontará de todos os empregados 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 setembro/2014, 
devendo ser repassada ao Sindicato até o dia 10/10/2014. 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 TRIGÉSIMA SEGUNDA - 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. 
 

Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - LISTAGEM DE SÓCIOS  
 
 
A empresa se compromete a enviar ao Sindicato, até o dia 10 do mês subsequente ao desconto, a listagem 
atualizada dos empregados sócios da entidade e o valor do desconto. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - COMPROVANTES DE RECOLHIMENTOS  
 
 
A empresa enviará ao Sindicato cópia de comprovantes de recolhimentos bancários relativos a contribuições e 
mensalidades a favor da Entidade, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o respectivo pagamento. 
 

 
Disposições Gerais  

 
Regras para a Negociação  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - NEGOCIAÇÃO  
 
 

Havendo necessidade, as partes reunir-se-ão a qualquer tempo, para discussão e revisão das cláusulas contidas 
neste ajuste. 

 
Aplicação do Instrumento Coletivo  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - CUMPRIMENTO DO ACORDO  
 
 
As partes obrigam-se a observar fiel e rigorosamente as cláusulas do presente Acordo, por expressar o ponto de 
equilíbrio entre as reivindicações apresentadas pelo Sindicato Profissional e os oferecimentos feitos em 
contraproposta formulada pela Empresa. 
 

Descumprimento do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - MULTA POR INFRAÇÃO AO ACORDO  
 
 
Fica estabelecida uma multa de 10% (dez por cento) do piso salarial (valor unitário), por infração, a ser revertida 
em favor do empregado, uma vez constatado o descumprimento por parte da Empresa de qualquer das cláusulas 



contidas neste Acordo, vedada a cumulação com as penalidades previstas na Legislação Trabalhista. 
 

Outras Disposições  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - NÃO SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGENS  
 
 
Fica convencionado que, no caso de ocorrer qualquer alteração na legislação, não poderá haver, em hipótese 
alguma, a aplicação cumulativa de vantagens, em relação às previstas neste Acordo, prevalecendo, neste caso, 
apenas a situação mais favorável. 
 

 

 

RAIMUNDO NONATO ROQUE DE CARVALHO  

Presidente  

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

 

 

 

ROGERIO FORTUNATO FRAZAO  

Sócio  

AUTO MECANICA FRAZAO LTDA - ME  

 

 
  

 


