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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  
 
HB LOCACOES LTDA - EPP, CNPJ n. 23.969.975/0001-28, neste ato representado(a) por seu Sócio, Sr(a). 
JOSE BATISTA DA SILVA JUNIOR ; 
  
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  

 
Reajustes/Correções Salariais  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE SALARIAL  
 
 
A Empresa concederá a partir de 01/05/2014, para todos os empregados, reajuste salarial correspondente ao 
INPC/IBGE integral do período de 01/05/2014 a 30/04/2015, no importe de 8,34% (oito vírgula trinta e quatro por 
cento), a ser aplicado nos salários vigentes em abril/2015. 
 

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  

 
Outras Gratificações  

 



 
CLÁUSULA QUARTA - ABONO ÚNICO  
 
 

Em substituição a PLR/2014, a Empresa pagará aos seus empregados admitidos até 31/12/2013, no regressar 
de suas férias, um abono no valor de R$ 434,00 (quatrocentos e trinta e quatro reais). Os empregados que já 
gozaram férias, receberão o abono até o dia 05/09/2015. 

Para os empregados admitidos no período de 01/01/2014 a 31/12/2014, o valor do abono será proporcional aos 
meses trabalhados no ano de 2014. Considerando cada mês o período superior a 15 dias. 

§ 1º. Não farão jus ao abono, os empregados admitidos em 2015, os demitidos e os afastados no período anterior 
à assinatura deste acordo. 

§ 2º. Para todos os efeitos legais este abono terá incidência de Imposto de Renda, INSS e FGTS. 

 
Auxílio Alimentação  

 
 
CLÁUSULA QUINTA - CESTA BÁSICA  
 
 
Será mantido fornecimento de cartão alimentação da SODEXO PASS no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez 
reais) por mês. 
 
§ 1º. A empresa estenderá o fornecimento da cesta básica a todos os empregados afastados pelo INSS por 
doença profissional, enquanto perdurar o afastamento. Aqueles empregados que estiverem em litígio com o INSS 
para se afastar das atividades laborativas não farão jus ao fornecimento da cesta básica. 

§ 2º: Não farão jus ao bônus da cesta básica os empregados afastados por doenças não profissionais, 
licenciados, faltosos, suspensos, advertidos e os que tiverem mais de 03 dias de atestados ou  mesmo faltas 
justificadas, exceto em caso de internação. 

 
 

Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Duração e Horário  
 

 
CLÁUSULA SEXTA - JORNADA DE TRABALHO - ADMINISTRATIVO  
 
 
A jornada semanal de trabalho é de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, de segunda a sábado. 
 
§ 1º. Faculta-se à Empresa a adoção de banco de horas que poderão ser compensadas no prazo de até 30 
(trinta) dias após o mês da realização da hora extraordinária. 
A redução de jornadas ou folgas compensatórias seguirão o mesmo critério adotado para o pagamento das horas 
extras, ou seja, as horas trabalhadas nos domingos e feriados nacionais serão compensadas em dobro. 
§ 2º. Na hipótese de, ao final do prazo do parágrafo anterior, não tiverem sido compensadas todas as horas 
extras realizadas, as restantes deverão ser pagas com o adicional correspondente à sobrejornada, ou seja, o 
valor da hora normal será acrescido do adicional de horas extras, conforme previsto na Cláusula referente Horas 
Extras, constante do presente acordo coletivo de trabalho. 
§ 3º. Durante o prazo de 120 (cento e vinte) dias ápos a assinatura do requerimento do ACT, a jornada de 
trabalho será de 40:00 horas semanais .  
  



A empresa está legalmente autorizada a funcionar nos domingos e feriados, devendo organizar uma escala de 
revezamento ou folga, para que seja cumprida a determinação do artigo 67 e seu parágrafo único da CLT. 
 

 
Relações Sindicais  

 
Contribuições Sindicais  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - 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 agosto/2015, devendo 
ser repassada ao Sindicato até o dia 10/09/2015. 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 OITAVA - 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. 
  
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 NONA - 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  

 



 

 

JOSE BATISTA DA SILVA JUNIOR  

Sócio  

HB LOCACOES LTDA - EPP  

 

 
 

ANEXOS  
ANEXO I - ATA ASSEMBLEIA  

 
 

Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO II - LISTA PRESENÇA  
 
 

Anexo (PDF) 

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