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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 Sócio, Sr(a). LEONARDO 
FERREIRA DE OLIVEIRA; 
  
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 novembro de 
2014 a 31 de outubro de 2015 e a data-base da categoria em 01º de novembro.  
 
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  

A partir da vigência do presente acordo, o piso salarial será de R$ 860,09 (oitocentos e sessenta reais e nove centavos) por 
mês. 

Reajustes/Correções Salariais  

 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL  

A Empresa concederá a partir de 01/11/2014, para todos os empregados, reajuste correspondente ao INPC/IBGE integral do 
período de 01/11/2013 a 31/10/2014, no importe de 6,34% (seis vírgula trinta e quatro por cento),  a ser aplicado nos salários 
vigentes em outubro/2014. 
 
CLÁUSULA QUINTA - AUMENTO REAL  

A Empresa concederá, ainda, a partir de 01/11/2014, aumento real no importe de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre os 
salários já reajustados pelo índice da cláusula Reajuste Salarial. 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  

 
Participação nos Lucros e/ou Resultados  

 
CLÁUSULA SEXTA - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS  

Considerando que as metas acertadas no Acordo original foram parcialmente cumpridas. Considerando que a EMPRESA 
reconhece que o esforço dos funcionários foi determinante para a obtenção dos resultados, tendo em vista o momento de 
“crise econômica mundial” que enfrentamos em 2014. O saldo remanescente a ser pago em 28/02/2014, conforme acordo 
firmado, será antecipado para 15/01/2014. 

Fica desde já acertado que o Programa de Participação nos Resultados 2015 (PPR) será implantado conforme as regras da 
Cia, e terá garantia para o próximo ano de 120% sobre o salário nominal como teto Máximo, com pagamento previsto para 



Agosto/2015 (1ª Parcela) e Fevereiro/2016 (2ª Parcela). 

Auxílio Alimentação  
CLÁUSULA SÉTIMA - ALIMENTAÇÃO/CARTÃO 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$180,00 (cento e oitenta reais) a partir de 
01/01/2015. 
§ 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. 
 

Auxílio Educação  

 
CLÁUSULA OITAVA - MATERIAL ESCOLAR  

A Empresa contribuirá no início de cada ano letivo com o valor de R$160,00 (cento cinquenta reais) para cada empregado, a 
título de contribuição para aquisição de material escolar destinado ao empregado ou dependentes que estejam estudando. 
 

Auxílio Saúde  

 
CLÁUSULA NONA - MEDICAMENTOS  

A Empresa providenciará convênios com farmácias e drogarias para fornecimento, conforme receita medica, de 
medicamentos aos empregados e seus dependentes, cujo desconto poderá ser feito em folha de pagamento. 
 
§ 1º. No caso de recusa por parte das farmácias ou drogarias localizadas nas proximidades da Empresa, esta não poderá 
sofrer nenhuma penalidade. 
§2º. O valor de compra mensal de medicamentos não poderá ultrapassar a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). As compras 
acima deste limite deverão ser autorizadas pela Empresa. 
 

Relações Sindicais  

 
Contribuições Sindicais  

 
CLÁUSULA DÉCIMA - 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 dezembro/2014, devendo ser repassada ao Sindicato até o dia 
10/01/2015. 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 PRIMEIRA - 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 escrita de próprio punho, direta e pessoalmente, ou 
por correspondência com AR (Aviso de Recebimento) enviada pelos Correios. 
 

Disposições Gerais  

 
Outras Disposições  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - MANUTENÇÃO DO ACORDO  

Ficam mantidas as demais cláusulas constantes no ACT 2013/2015 em vigor, em tudo que não for conflitante com o presente 
Termo Aditivo. 

 
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE CARVALHO  

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

  
 

LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA  
Sócio 

HARSCO METALS LTDA  
 
 

  

 


