
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2015/2016  

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:  
 

MG003410/2015  
DATA DE REGISTRO NO MTE:  

 
12/08/2015  

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:  
 

MR047415/2015  
NÚMERO DO PROCESSO:  

 
46504.003169/2015-36  

DATA DO PROTOCOLO:  
 

28/07/2015  

 

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

 
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 Administrador, 
Sr(a). CARLOS ALBERTO NOGUEIRA ; 
  
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 julho de 2015 a 
30 de junho de 2016 e a data-base da categoria em 01º 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) 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.  

 
Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades  

 
Suspensão do Contrato de Trabalho  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - SUSPENSÃO  
 
 

Durante a vigência do presente acordo, na forma do art. 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho, os 
empregados representados pelo Sindicato poderão ter os contratos de trabalho suspensos para participação em 
curso ou programa de qualificação profissional, pelo período de até 5 (cinco) meses. 

§ 1º. No caso de término antecipado do Programa de Qualificação Profissional, a suspensão do contrato de 
trabalho prevista neste acordo poderá ser cancelada a partir da data do término antecipado, retornando o 
empregado às suas atividades normais, mediante simples convocação. 

§ 2º. No caso do empregado que não aceitar suspender seu contrato de trabalho, independentemente do motivo 



apresentado pela não aceitação, a Empresa fará o seu desligamento injustificado – ou seja, tal hipótese não 
constituirá justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. 

 
 
CLÁUSULA QUARTA - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  
 
 

A empresa assegurará a todos os empregados que aderirem à suspensão do contrato de trabalho, a participação 
em curso ou programa de qualificação profissional segundo a grade curricular, módulos e cargas horárias que 
serão definidos pela Empresa. 

§ 1º. Fica estabelecida a obrigatoriedade de frequência dos empregados contemplados no presente acordo aos 
cursos ou programas de qualificação profissional ofertados pela empresa, cujas ausências injustificadas 
ensejarão a aplicação de penalidades legais e regulamentares. 

§  2º. Os empregados que não cumprirem a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do Programa 
de Qualificação perderão a Bolsa Qualificação e a Ajuda Compensatória, além de não receberem o respectivo 
certificado de conclusão, estarão também sujeitos à demissão justificada.    

§ 3º. No caso de ausências legais e/ou médicas, devidamente comprovadas, serão adotados os mesmos critérios 
estabelecidos na Lei, Acordo Coletivo de Trabalho ou Regulamento Interno que regulem esta condição. 

§ 4º. As ações de qualificação profissional envolverão atividades de educação profissional e devem possuir 
conteúdos relacionados com as atividades da Empresa, sem prejuízo de outros que se definam em função da 
realidade local, das necessidades dos trabalhadores, do desenvolvimento do território, do mercado de trabalho e 
do perfil dos empregados a serem atendidos. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA - BOLSA QUALIFICAÇÃO  
 
 

Durante o período em que houver a suspensão contratual para efeito de qualificação profissional, os empregados 
com contratos suspensos receberão na forma do ARTIGO 2º - A da Lei n. 7.998/90, Bolsa de Qualificação 
Profissional a ser custeada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, cabendo aos empregados com o 
contrato Suspenso adotar as providências necessárias. 

Parágrafo único. A empresa prestará todo o apoio aos seus empregados abrangidos por este Acordo Coletivo 
de Trabalho para a regularização e recebimento da bolsa mencionada nesta cláusula. 

 
 
CLÁUSULA SEXTA - BENEFÍCIOS  
 
 

A empresa assegurará a todos os empregados participantes do Programa de Qualificação Profissional, durante o 
período da Suspensão dos Contratos de Trabalho, os benefícios regularmente recebidos (regulamentares), bem 
como os advindos de Acordo Coletivo de Trabalho aplicável a categoria competente, na forma do parágrafo 4º. 
do artigo 476-A da CLT. 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - AJUDA COMPENSATÓRIA MENSAL  
 



 

Durante o período de suspensão contratual dos empregados para participação em curso ou programa de 
qualificação profissional, a empresa complementará o valor da bolsa qualificação profissional até atingir 100% do 
salário líquido (assim compreendido o salário bruto, deduzido unicamente do desconto de Imposto de Renda – IR 
e da Contribuição Previdenciária – INSS, de modo que o limite máximo seja a remuneração percebida 
normalmente, quando do desempenho das atividades costumeiras) do empregado para aqueles empregados que 
ganham até R$ 6.422,00 (seis mil quatrocentos e vinte e dois reais). Para os empregados com salários 
superiores a R$ 6.422,00 (seis mil quatrocentos e vinte e dois reais) a Empresa complementará o valor da 
bolsa até atingir, no mínimo, 80% do salário líquido do empregado, calculado na mesma base acima estabelecida 
(resultante do cálculo do salário bruto, menos IR e INSS). 

§  1º. O valor da ajuda compensatória será calculado individualmente, considerando o valor da bolsa que o 
empregado venha a receber e o limite acima fixado. 

§  2º. Da ajuda compensatória mensal estabelecida nesta cláusula, ajuda esta que não possui natureza salarial, e 
para manutenção dos benefícios, serão deduzidos os descontos de co-participação em Seguros, Plano de 
Saúde/Odontológico, Transporte, Pensão Alimentícia, Previdência Privada, assim como os descontos 
decorrentes de empréstimos/financiamentos contraídos junto à Cooperativa de Crédito e outros descontos legais 
(ex.: IR sobre a ajuda compensatória) e/ou já autorizados pelo empregado. 

§  3º. No caso de término antecipado da Suspensão Temporária do Contrato de Trabalho, a Ajuda 
Compensatória Mensal será paga até o dia anterior ao retorno ao trabalho, fazendo jus o empregado aos salários 
a partir da data do seu efetivo retorno ao trabalho. 

§  4º. Para fins deste acordo, será considerado como referência o salário do mês de JUNHO/2015. 

§  5º. Para a hipótese de o empregado não fazer jus à Bolsa Qualificação, desde que o desatendimento tenha 
ocorrido por circunstância alheia à sua vontade, a Empresa se compromete em arcar com o pagamento 
discriminado no caput desta cláusula integralmente, ou seja, arcará, a Empresa, com 100% (cem por cento) do 
salário líquido (assim compreendido o salário bruto, deduzido unicamente do desconto de Imposto de Renda – IR 
e da Contribuição Previdenciária – INSS, de modo que o limite máximo seja a remuneração percebida 
normalmente, quando do desempenho das atividades costumeiras) do empregado para aqueles empregados que 
ganham até R$ 6.422,00 (seis mil quatrocentos e vinte e dois reais). Para os empregados com salários 
superiores a R$ 6.422,00 (seis mil quatrocentos e vinte e dois reais) a Empresa complementará o valor da bolsa 
até atingir, no mínimo, 80% do salário líquido do empregado, calculado na mesma base acima estabelecida 
(resultante do cálculo do salário bruto, menos IR e INSS). 

 
 
CLÁUSULA OITAVA - DISPENSAS  
 
 

Ao empregado que tiver seu contrato de trabalho suspenso, ao seu término, terá garantido o direito a estabilidade 
no emprego pelo prazo de 6 (seis meses), só podendo ser demitido por justa causa regularmente comprovada. 

Parágrafo único. Ficam asseguradas, por ocasião do retorno dos empregados ao final da vigência do presente 
Acordo, todas as vantagens que tenham sido atribuídas aos mesmos durante este período, na forma do Art. 471 
da CLT. 

 
 
CLÁUSULA NONA - JORNADA DE TRABALHO  
 
 

Para fins do presente Acordo, poderá ser também implantada na HARSCO a escala de trabalho de 12 horas 



durante 3 dias na semana e folga nos 4 dias restantes, para as áreas de produção e manutenção, sem alteração 
no valor do salário hora dos empregados, além das escalas atualmente existentes. 

Esta escala terá a duração máxima de 6 meses, contados da sua implementação pela Empresa. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES  
 
 

Na hipótese de não ser ministrado Curso ou Programa de Qualificação Profissional, ou caso qualquer empregado 
contemplado pela suspensão no presente acordo permaneça trabalhando, ficará descaracterizada a suspensão 
do contrato de trabalho para o mesmo, sujeitando a Empresa ao pagamento dos salários e dos encargos sociais 
referentes ao período ajustado, às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor, bem como às sanções 
eventualmente previstas no Acordo Coletivo em vigor, nos termos do parágrafo 6º. Do artigo 476-A da CLT. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÃO PERANTE O INSS  
 
 

Conforme art. 8º da Medida Provisória nº 2.164-41/2001, o empregado com contrato de trabalho suspenso nos 
termos do disposto no art. 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, será mantido na qualidade de 
segurado perante o INSS, independentemente de contribuição (art. 15, inciso II da Lei nº 8.213/91). 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - COMUNICAÇÃO AO SINDICATO  
 
 

Atendendo ao art. 476-A, parágrafo primeiro da CLT, a empresa informará ao sindicato, com antecedência 
mínima de 15 (quinze) dias, os nomes dos empregados envolvidos e as datas de início e término da suspensão 
dos contratos de trabalho. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OUTRAS CONDIÇÕES  
 
 

O presente Acordo não interfere no Acordo Coletivo da Categoria assinado na data-base, com vigência 
2014/2015, uma vez que não é contraditório e nem concorrente em relação ao mesmo. 

 

 

 

RAIMUNDO NONATO ROQUE DE CARVALHO  

Presidente  

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

 

 

 



CARLOS ALBERTO NOGUEIRA  

Administrador  

HARSCO METALS LTDA  

 

 
 

ANEXOS  
ANEXO I - PLANO PEDAGÓGICO E METODOLÓGICO  

 
 

PLANO PEDAGÓGICO E METODOLÓGICO  

PLANO PEDAGÓGICO E METODOLÓGICO DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA 
EMPREGADOS QUE ESTARÃO COM CONTRATO DE TRABALHO SUSPENSO. 

Locais onde serão ministrados os cursos: VSB / Jeceaba e SENAI Ouro Branco 

Público Alvo: Empregados da Harsco que prestam serviços na Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil Ltda 

Curso Profissionalizante Harsco  

Objetivo do Curso: Qualificar os profissionais da Harsco em disciplinas relacionadas ao trabalho do dia-a-dia, no 
intuito de aperfeiçoar suas habilidades técnicas e comportamentais, conforme conteúdo programático abaixo. 

Conteúdo Programático / Estrutura Curricular: 

Foco Operativo – 140 horas 

•           Direção defensiva; 

•           Reciclagem do Código de Transito Brasileiro; 

•           Ferramentas da qualidade; 

•           Meio ambiente e aspectos ambientais; 

•           5S; 

•           Prevenção de Acidentes; 

•           Mecânica de Manutenção; 

•           Metrologia 

Foco Comportamental – 140 horas 

•           Confiança e Atitude 

•           Trabalho em equipe; 

•           Relacionamento Interpessoal; 

•           Comunicação Interpessoal; 



•           Educação financeira familiar; 

•           Gestão do tempo 

Foco Cultura Harsco – 20 horas 

•           Código de Conduta Harsco 

•           Valores e comportamentos Harsco 

•           Harsco Way de Produção 

 
 

ANEXO II - ATA ASSEMBLEIA  
 
 

 

 
    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego 
na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.  
 

 


