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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  
 
HARSCO METALS LTDA, CNPJ n. 32.592.073/0025-83, neste ato representado(a) por seu Preposto, Sr(a). 
HELEN GUIRELLI; 
  
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 1º de novembro de 2011 
a 31 de outubro de 2012 e a data-base da categoria em 1º de novembro.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) 
categoria(s) 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 da vigência do presente acordo, o piso salarial será de R$ 700,00 (setecentos reais) por mês. 

 
 

Reajustes/Correções Salariais  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - AUMENTO SALARIAL  
 
 

Iniciamos a contratação em 1º de agosto com nove colaboradores e, em outubro acrescentamos mais 



dezesseis, formando um total atual de vinte e cinco colaboradores, sendo assim, nossa proposta para o 

primeiro Acordo Coletivo de Trabalho é manter o salários atuais, e as diferenças que com certeza são 

mínimas pelo período acrescentaremos no próximo Acordo Coletivo de Trabalho a ser firmado 

2012/2013.  
 

Pagamento de Salário –  Formas e Prazos  
 

 
CLÁUSULA QUINTA - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO  
 
 
Salvo condições mais favoráveis já praticadas, a Empresa concederá a seus empregados, um adiantamento de 
40% (quarenta por cento) sobre o salário base até o dia 20 de cada mês, e pagando o saldo de salários até o 5° 
(quinto) dia útil do mês subseqüente. 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

13º Salário  
 

 
CLÁUSULA SEXTA - ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO  
 
 
A Empresa concederá a seus funcionários um adiantamento de 50% (cinqüenta por cento) do 13º salário a ser 
pago por ocasião das férias ocorridas entre os meses de janeiro a novembro, independentemente de prévia 
solicitação. 
 
§ 1°. Quando as férias forem concedidas no mês de novembro o adiantamento de 50% ocorrerá no último dia do 
mês de novembro. 
§ 2°. Quando as férias forem concedidas em dezembro não haverá antecipação de 50%, em cumprimento ao 
Decreto nº 57.155 de 3/11/1965. 

 
Outras Gratificações  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - INDENIZAÇÃO ESPECIAL  
 
 
Aos empregados dispensados sem justa causa, que contem na ocasião da dispensa com um mínimo de 07 (sete) 
anos na empresa e 45 (quarenta e cinco) anos de idade completos, será paga, a título de indenização, uma 
parcela equivalente a 50% (cinqüenta por cento) de seu salário nominal devido na data da comunicação da 
dispensa. 
 
Parágrafo único. Esta indenização não será cumulativa com nenhuma outra vantagem decorrente de obrigação 
superveniente. Assim sendo, caso ocorra alteração na legislação ou Decisão Judicial determinando pagamento 
de indenização ou Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, ocorrerá a compensação, prevalecendo a 
situação mais favorável. 
 

 
 
CLÁUSULA OITAVA - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS (PPR)  
 
 

PPR considerando que a Empresa reconhece o esforço dos funcionários foi determinante para a obtenção 

dos resultados tendo em vista o momento de “ crise econômica mundial”  que enfrentamos em 2011. 

Será concedido o pagamento de PPR 2011 proporcional aos meses trabalhados com base em 80% do 

salário nominal de cada trabalhador, a ser pago em 31/01/2012. Fica desde já acertado que o Programa 



de Participação nos Resultados 2012 (PPR) será implantado conforme as regras da Cia, e terá garantia 

para o próximo ano de 100% (cem por cento) sobre o salário nominal como teto máximo, com 

pagamentos previsto para agosto de 2012 (1º parcela) e fevereiro de 2013 (2º parcela). 
 

Adicional de Hora-Extra  
 

 
CLÁUSULA NONA - HORAS EXTRAS E NOTURNAS  
 
 
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. 
§ 1°. As horas trabalhadas além da jornada normal de trabalho, caso não sejam compensadas, até o mês 
posterior à sua realização, serão pagas, em relação à hora normal, com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) 
para as duas primeiras e de 75% (setenta e cinco por cento) para as demais. 
§ 2°. As horas trabalhadas extraordinariamente nos dias de repouso remunerado e feriado, e nos dias de sábado 
para aqueles que normalmente neles não trabalham, caso não sejam compensadas até o mês posterior à sua 
realização, serão pagas com acréscimo de 100% (cem por cento) em relação à hora normal, independentemente 
do salário normal do dia respectivo. 
§ 3°. Fica acordado o percentual de 20% (vinte por cento) a título de adicional noturno. 

 
Auxílio Alimentação  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - ALIMENTAÇÃO  
 
 
A Empresa fornecerá a seus empregados, sem nenhum ônus para estes, alimentação em refeitórios próprios ou 
de terceiros, bem como café da manhã para aqueles que estiverem alojados em suas instalações.  
 
§ 1°. Aos empregados assíduos no mês anterior, isto é que estejam trabalhando sem faltas, a Empresa fornecerá 
até o 5º (quinto) dia do mês posterior, um ticket ou vale alimentação, no valor de R$120,00 (Cento e vinte reais) a 
partir de 01/01/2012.  
§ 2°. Será mantido o fornecimento do ticket a todos os empregados afastados do trabalho somente por acidente 
de trabalho ou doença profissional. 
§ 3°. Fica ressalvado que o fornecimento de alimentação aludido nesta cláusula não terá natureza salarial, não 
incorporando, portanto, em nenhuma hipótese, à remuneração do empregado. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORNECIMENTO DE LANCHES  
 
 
A Empresa se compromete a fornecer alimentação gratuita a seus empregados nos casos de prestação de 
serviço extraordinário, além da jornada normal, desde que a prestação ocorra por período igual ou superior a 02 
(duas) horas. Nos períodos acima de 02 (duas) horas será fornecida refeição, que poderá ser trocada por lanche, 
a critério do empregado. 
 

 
Auxílio Transporte  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TRANSPORTE  
 
 
Fica convencionado entre as partes que o transporte eventualmente fornecido será gratuito, sem, contudo, que 
tal fato possa vir a ser caracterizado como horas “ in itinere” , ou tempo à disposição da Empresa. 
 
Parágrafo único. Fica acordado que o fornecimento acima aludido, não se caracteriza como “ in-natura” , não se 
incorporando em nenhuma hipótese ao salário do empregado. 



 
Auxílio Saúde  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ASSISTÊNCIA MÉDICO/HOSPITALAR  
 
 

A Empresa manterá  Plano de Assistência Médica, com hospitais e profissionais de Ouro Branco, Conselheiro 
Lafaiete, Congonhas e Belo Horizonte/MG, para os empregados e seus dependentes. 
 
§ 1°. O custo desta implementação na confecção das carteiras serão suportados pela Empresa, ressalvado que o 
benefício não terá natureza salarial, não se incorporando em nenhuma hipótese ao salário do empregado. 
§ 2°. Será descontado dos empregados que optarem por fazer parte do novo convênio, o valor equivalente a 30% 
(trinta por cento) do valor total da mensalidade (titular e dependentes) contratada, sendo certo que toda vez que 
houver reajuste de preço no contrato o mesmo será repassado para mensalidade do empregado na mesma 
proporção. 
§ 3°. Os empregados que entrarem em gozo de benefício previdenciário, sendo certo que a partir do momento 
que seja comprovado o recebimento do benefício previdenciário os valores das mensalidades deverão ser 
quitadas evitando suspensão do segurado no plano de saúde. Para este fim o empregado afastado deverá 
apresentar a empresa cópia da comunicação de decisão da Previdência Social. Em caso de greve da Previdência 
Social, INSS os casos serão analisados individualmente. 
§ 4°. Fica ressalvado que o benefício não terá natureza salarial, não se incorporando em nenhuma hipótese ao 

salário do empregado.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - MEDICAMENTOS  
 
 
A compra de medicamentos em órgão credenciado, devidamente comprovada com nota fiscal, passará a ser 
descontada na folha de pagamento do empregado ativo. 
 
§ 1º. O valor de compra mensal de medicamentos com receita médica não poderá ultrapassar a R$ 120,00 
(Cento e vinte reais). As compras acima deste limite deverão ser 2autorizadas pela Empresa. 
  
2º. Os empregados que estiverem em gozo de benefício previdenciário, será necessário autorização prévia para 
compra de medicamentos. A partir do momento que seja comprovado o recebimento do benefício previdenciário 
os valores gastos mensalmente previamente comunicados serão quitados, pelo empregado, para liberação da 
compra para o mês seguinte. Para este fim o empregado afastado deverá apresentar a empresa cópia da 
comunicação de decisão da Previdência Social. Em caso de não comprovação a compra de medicamento estará 
sujeita a suspensão até a comprovação. Em caso de greve da Previdência Social, INSS os casos serão 
analisados individualmente. 

 
Auxílio Morte/Funeral  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - AUXÍLIO FUNERAL  
 
 
A Empresa arcará com as despesas de funerais de seus empregados e seus dependentes, assim considerados, 
o cônjuge ou companheira(o) e filhos ainda dependentes de acordo com a regulamentação do INSS.   
 
Parágrafo único. O valor do auxílio funeral será de R$500,00 (quinhentos reais) por evento. Se na ocasião do 
sinistro a apólice de seguro de vida estipular outro valor, será pago o maior dentre eles. 

 
Seguro de Vida  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SEGURO DE VIDA  
 
 



A Empresa manterá a contratação de apólice de seguro de vida em grupo, para cobertura de sinistros de morte 
natural, acidental e invalidez permanente de seus empregados, com indenização de 24 vezes o salário base do 
empregado. 

 
Outros Auxílios  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA  
 
 
A assistência odontológica será prestada por profissionais conveniados com o Sindicato dos Metalúrgicos de 
Ouro Branco, e será devida aos empregados integrantes de seu quadro efetivo de associados da entidade 
sindical. 

 
§ 1°. A Empresa, mediante solicitação do empregado por escrito, procederá ao desconto em folha de pagamento 
dos valores despendidos em tratamento odontológico realizado pelo empregado e seus dependentes através do 
convênio celebrado pelo Sindicato Profissional. 
§ 2°. O empregado deverá anexar o orçamento elaborado e assinado pelo profissional que realizará o tratamento 
odontológico. 
§ 3°. Fica estipulado o limite de R$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais) por semestre para cada empregado 
referente ao tratamento odontológico. 
§ 4°. A Empresa fará o pagamento dos valores descontados de seus empregados até o 10º (décimo) dia de cada 
mês diretamente na conta bancária do profissional conveniado. 
§ 5°. No caso de rescisão do contrato de trabalho do empregado, o desconto do total remanescente será 
efetuado no “ Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho –  TRCT” . 
§ 6°. A Empresa deverá comunicar ao Sindicato Profissional a ocorrência de desligamento de empregado com 
débito, a fim de que a Entidade efetue a devida comunicação ao profissional conveniado. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - MATERIAL ESCOLAR  
 
 

A Harsco Metals contribuirá no início do semestre do ano letivo com um kit escolar para cada 
empregado e seus dependentes que estejam estudando e matriculados na rede pública de 
ensino desde que devidamente comprovada a assiduidade escolar, garantindo o valor mínimo 
de R$ 120,00 (Cento e vinte reais), que será creditado em 29/02/2012 juntamente com o 
pagamento dos salários de fevereiro/2012. 
 
Parágrafo único. No caso de dependentes só será elegível aquele que apresentar as 
seguintes condições: idade máxima de 16 anos e cursando o Ensino Fundamental. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO (QÜINQÜÊNIO)  
 
 

A Empresa á partir de 01/01/2012 concederá aos empregados que completarem 5 (cinco) 
anos de efetivo exercício prestado, prêmio em valor equivalente a 1 (um) salário mínimo 
federal,  hoje equivalente a R$ 622,00,(Seiscentos e vinte e dois) no mês em que o 
empregado adquirir o referido direito 

 
 

Relações de Trabalho –  Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades  
 

Plano de Cargos e Salários  
 



 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS  
 
 
A Empresa estudará a possibilidade de implantar Plano de Cargos e Salários. 

 
Atribuições da Função/Desvio de Função  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO  
 
 
A partir do 15° (décimo quinto) dia consecutivo de substituição em caráter eventual, a Empresa pagará ao 
empregado substituto o mesmo salário do titular, proporcionalmente ao período de substituição. 
 

 
Estabilidade Portadores Doença Não Profissional  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - 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 benefício previdenciário os 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, a cargo da empresa. 
 

 
Estabilidade Aposentadoria  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - ESTABILIDADE DO EMPREGADO (AS) EM VIAS DE 
APOSENTADORIA  
 
 
Aos empregados que contem 10 (dez) anos de serviços ininterruptos na Empresa e que estiverem a 12 (doze) 
meses do direito à aquisição da aposentadoria, será garantida a estabilidade no emprego até a efetiva 
aposentadoria. 
 
Parágrafo único. Comprovação do fato: Somente farão jus à garantia estabelecida nesta cláusula os empregados 
que, tão logo adquiram o direito, informem à Empresa por escrito, ficando na obrigação de comprovar o fato com 
documentação hábil do órgão competente (INSS) no prazo máximo de 30 dias. 

 
Outras normas de pessoal  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - COMISSÃO PARITÁRIA  
 
 
Ficam mantidas as cláusulas e condições do Acordo que estabelece condições de funcionamento da COMISSÃO 
PARITÁRIA EXTRAJUDICIAL DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS INDIVIDUAIS. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - ATESTADO MÉDICO  
 
 
Os Serviços Médicos próprios ou conveniados responsabilizar-se-ão pelos exames médicos para abono de faltas, 
somente encaminhando o empregado ao INSS quando a duração do afastamento for superior a 15 (quinze) dias, 
ressalvadas as emergências legais. 
 



Parágrafo único. O empregado deverá enviar o atestado médico ao setor de pessoal da empresa no prazo 
máximo de 2 (dois) dias, contados a partir da primeira ausência, sob pena de serem descontados os dias de falta. 
 

 
 

Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Duração e Horário  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - JORNADA DE TRABALHO –  HORÁRIO ADMINISTRATIVO  
 
 
Fica acordada entre as partes, a tabela de jornada de trabalho de forma compensada para os empregados que 
trabalham ou venham a trabalhar em regime administrativo nos seguintes moldes: 
 

Jornada Início Término  Dias da semana 

1 08:15 17:15 De 2ª a 6ª 

2 08:00 16:00 Sábados Alternados 

3 16:00 00:00 Sábados Alternados 

4 00:00 08:00 Sábados Alternados 

 
§ 1°. Será concedido intervalo de 01 (uma) hora para almoço/jantar. 
§ 2º. Os horários acima poderão ser ajustados mediante termo específico, garantida e observada a jornada 
máxima mensal. 
§ 3º. Fica ratificada, ainda, a faculdade da Empresa prorrogar a jornada diária por conta da compensação de 
folgas somadas a feriados (“ pontes” ), não se considerando esse período para pagamento de horas extras. 
 

 
Controle da Jornada  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - REGISTRO DE PONTO  
 
 
A Empresa manterá sistema de registro de ponto conforme determina a legislação pertinente, ficando liberado o 
registro do intervalo de refeições. 
 
Parágrafo único. Convencionam as partes que os minutos que antecedem ou sucedem à jornada, até o limite de 
15 (quinze) minutos diários, não incorporam a mesma. Portanto, não serão tidos como tempo à disposição, não 
ensejando o pagamento dos mesmos, como hora extra. 

 
 

Férias e Licenças  
 

Outras disposições sobre férias e licenças  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - FÉRIAS-CONCESSÃO-INÍCIO DO GOZO  
 
 
As férias individuais ou coletivas serão comunicadas ao empregado, obrigatoriamente, por escrito e com 
antecedência mínima de trinta dias, vedada a fixação do seu início em dia imediatamente anterior a folgas 
semanais, feriados (compensados ou não), dias santos ou dias de inocorrência de trabalho. 
 
§ 1°. Não se adotando o sistema de férias coletivas, o empregado terá direito, na hipótese de casamento, ao 
gozo de suas férias, caso queira, em período coincidente com a licença, exigindo-se, porém, que este faça a 
comunicação à Empregadora por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, comprovando 
oportunamente o matrimônio. 
§ 2°. Ocorrendo de esposo e esposa ou companheiro e companheira, trabalharem na Harsco Metals, deverá a 



empresa, observado o período aquisitivo e a requisição do empregado, com no mínimo 60 (sessenta) dias de 
antecedência, conceder as respectivas férias em períodos coincidentes, ressalvando, ainda, a disponibilidade e 
oportunidade desta concessão por parte da Empresa. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - LICENÇA PARA CASAMENTO  
 
 
A ausência ao trabalho, em virtude de casamento, prevista no Inciso II do Artigo 473 da CLT, será de 5 (cinco) 
dias consecutivos. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - 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. 
 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - RETORNO DE FÉRIAS  
 

 

Ao Empregado que durante o período aquisitivo de férias não tiver mais de 7 (sete) faltas ao serviço, 

justificadas ou não, ao retornar do gozo de férias, será pago um premio no valor correspondente a 20% 

do salário nominal, tendo como base o salário do dia do inicio do gozo de férias do empregado. 
 

 
Saúde e Segurança do Trabalhador  

 
Uniforme  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - UNIFORME/EPI  
 
 
A Empresa abrangida pelo presente Acordo fornecerá a seus empregados até 02 (dois) uniformes por semestre 
para o pessoal que trabalha em horário administrativo (escritório), 02 (dois) uniformes por semestre para o 
pessoal que trabalha no setor de produção, 03 (três) uniformes por semestre para os empregados que trabalham 
em manutenção, sendo os EPI’ s fornecidos de Acordo com a necessidade do trabalho, ficando os empregados 
obrigados ao uso dos mesmos durante o horário de trabalho, bem como à conservação e higienização destes, 
devolvendo-os quando da troca ou por ocasião do desligamento da Empresa. 
 
§ 1°. A empresa procederá a higienização de uniformes para os empregados da manutenção. 
§ 2°. A não devolução dos uniformes/EPI’ s quando solicitado pela empregadora ou no ato do encerramento do 
pacto laboral permitirá à Empresa proceder ao desconto de tais materiais, observada a sua depreciação. 
§ 3°. Fica ressalvado que o fornecimento aludido no caput desta cláusula não configura salário “ in natura” , não 
se incorporando, portanto, ao salário do empregado. 
 

 
CIPA –  composição, eleição, atribuições, garantias aos cipeiros  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - CIPA  
 
 
A Empresa comunicará ao Sindicato Profissional Acordante, com antecedência de 15 (quinze) dias a realização 
de eleições para membros da CIPA, fornecendo à entidade sindical a relação dos membros eleitos, obrigando-se 



a observar os demais preceitos legais pertinentes. 
 

 
 

Relações Sindicais  
 

Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - VISITA AOS LOCAIS DE TRABALHO  
 
 
Mediante prévio entendimento com a Administração da Empresa, fica o Sindicato Profissional autorizado a visitar 
os locais de trabalho de seus representados para assisti-los e verificar o cumprimento das condições de trabalho 
ora celebradas, desde de que autorizados pela (VSB). 

 
Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - QUADRO DE AVISOS  
 
 
A Empresa permitirá ao Sindicato Acordante, a divulgação em seus quadros avisos, de matérias de interesse da 
categoria representada. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - HOMOLOGAÇÃO NO SINDICATO  
 
 
As homologações de rescisões de contratos feitas com a assistência do Sindicato Profissional serão efetuadas 
de 2ª a 6ª feira até às 16:00 horas, devendo a entidade sindical ser comunicada com antecedência mínima de 03 
(três) dias, para a devida programação. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - LISTAGEM DE SÓCIOS  
 
 
A empresa se compromete a enviar ao Sindicato, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao desconto, a listagem 
atualizada dos empregados sócios da entidade e o valor do desconto. 
 

 
 

Disposições Gerais  
 

Aplicação do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - 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 NONA - MULTA  
 



 
Constatada a inobservância, por parte da Empresa, de qualquer cláusula do presente Acordo Coletivo, será 
aplicada em favor do empregado uma multa equivalente a 01 (um) dia de salário mínimo praticado na categoria, 
por infração, elevado para 02 (dois) dias, em caso de reincidência. 
 

 
Outras Disposições  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - 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. 
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