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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  
 
MAGNESITA REFRATARIOS S.A., CNPJ n. 08.684.547/0035-04, neste ato representado(a) por seu 
Diretor, Sr(a). GILMAR FAVA CARRARA e por seu Diretor, Sr(a). OTTO ALEXANDRE LEVY REIS ; 
  
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 2016 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) 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, Ouro Branco/MG e São 
Brás do Suaçuí/MG.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO DE INGRESSO  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/04/2015  
 

A partir de 01/05/2014, a nenhum empregado da correspondente categoria profissional do 
SINDICATO acordante, ao ser admitido, poderá ser atribuído salário de ingresso inferior a R$ 
873,02 (oitocentos e setenta e três reais e dois centavos) por mês. Excluem-se os aprendizes 
e os estagiários, na forma da lei. 

 
Reajustes/Correções Salariais  

 



 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/04/2015  
 

A empresa concederá, a partir de 01/05/14, reajuste salarial correspondente a 5,82% (cinco 
vírgula oitenta e dois por cento), referente ao INPC integral do período 01/05/13 a 30/04/14, 
para os empregados que constituíam o efetivo da empresa em 30/04/14. Excetuam-se os 
Especialistas e, por sua característica de gestores, os colaboradores pertencentes aos cargos 
de Coordenação, Gerência, Superintendência e Diretoria. As diferenças salariais serão pagas 
juntamente com o salário de julho, em 31/07/14. 

 
Pagamento de Salário – Formas e Prazos  

 
 
CLÁUSULA QUINTA - ADIANTAMENTO SALARIAL  
 
 

A MAGNESITA concederá a seus empregados um adiantamento de 40% (quarenta por cento) 
sobre o salário base até o dia 15 (quinze) de cada mês, e pagará o saldo de salários até o 
último dia útil do mês. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO EM CHEQUE  
 
 

A MAGNESITA, 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. 
 

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  

 
13º Salário  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO / ANTECIPAÇÃO  
 
 

A MAGNESITA concederá aos seus empregados, por ocasião do gozo de férias, 
adiantamento de 50% (cinquenta por cento) do 13o salário, independentemente de solicitação 
formal dos empregados, ressalvados os casos em que estes se manifestarem por escrito 
recusando este adiantamento. 
  
Parágrafo único. O adiantamento aludido nesta cláusula será descontado da mesma rubrica, 
no mês de Dezembro/2014, ou por ocasião de eventual rescisão do Contrato de Trabalho, 
conforme previsto pela legislação pertinente. 
 

Outras Gratificações  
 

 
CLÁUSULA OITAVA - ANTECIPAÇÃO PRV/PPR  
 



VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/04/2015  
 

Aos empregados em efetivo exercício em 09 de julho/14, será paga antecipação da PRV/2014 
de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) compensáveis no pagamento em 31/05/14, com 
crédito em conta corrente do trabalhador, até o dia 26/07/2014, observando-se as seguintes 
condições:  

a) O programa atingirá todos os empregados e utilizará para cálculo o salário nominal de 
dezembro 2014. Para o pagamento da antecipação excetuam-se os colaboradores 
pertencentes ao cargo de Especialista e, por sua característica de gestores, os colaboradores 
pertencentes aos cargos de Coordenação, Gerência, Superintendência e Diretoria. 

b) Aos trabalhadores que forem demitidos no período de 01 de janeiro de 2014 a 31 de 
dezembro de 2014, por ocasião do respectivo valor de pagamento final, observadas a regras 
do programa, será considerado o pagamento proporcional aos avos trabalhados no ano de 
2014. 

c) Será obedecido o critério da proporcionalidade quanto aos meses trabalhados em 2014. A 
fração igual ou superior a quinze dias de trabalho, no período acima, será havida como mês 
integral para efeito de cálculo da percepção de um doze avos da antecipação compensável da 
PPR / PRV. 

d) Ficarão excluídos do direito ao recebimento do adiantamento os aprendizes, os temporários 
e os estagiários.  

e) Os empregados que forem desligados da MAGNESITA por dispensa por justa causa, antes 
do término do exercício 2014, terão a compensação total do respectivo adiantamento nas 
verbas rescisórias.  

f) As compensações do adiantamento da PRV/14 só ocorrerão nos casos em que o 
pagamento final gerar saldo suficiente. Quando não houver saldo suficiente, deverá ser 
compensada apenas a quantia possível.  

g) Os empregados elegíveis a esta antecipação que não a desejarem receber deverão 
comunicar, por escrito, à empresa. 

 
 
CLÁUSULA NONA - CESTA ESPECIAL DE NATAL  
 
 

Em dezembro de 2014, até o dia 20, será praticada pela empresa, em caráter especial, a 
entrega de um Kit de Natal, sem a participação financeira do trabalhador. 

 
Adicional de Hora-Extra  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - HORAS EXTRAS  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/04/2015  



 

Considerando as especificidades dos serviços prestados pela MAGNESITA, fica ajustado que 
a mesma poderá, sem prévia/posterior comunicação aos Órgãos Competentes, respeitados os 
termos do presente Acordo, exigir de seus empregados, nos casos de necessidade imperiosa, 
a quantidade de horas extraordinárias necessárias para a realização do trabalho, desde que 
obedecido o intervalo mínimo para descanso, na forma do art. 66 “caput” da CLT, podendo a 
duração do trabalho exceder ao limite legal ou convencional. 
  
§ 1o. As horas trabalhadas além da jornada normal de trabalho, caso não sejam compensadas 
mediante entendimento entre a MAGNESITA e o empregado, serão pagas, em relação à hora 
normal, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) para as duas primeiras; de 75% (setenta 
e cinco por cento) para a terceira e quarta horas, e de 100% (cem por cento) para as demais. 
  
§ 2o. 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 mediante entendimento entre a MAGNESITA e o empregado, serão pagas com 
acréscimo de 100% (cem por cento), independentemente do salário normal do dia respectivo. 
  
§ 3o. Fica estabelecida a possibilidade de trabalho extraordinário para mulheres, nas mesmas 
condições desta cláusula.  
 

Adicional Noturno  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - HORA NOTURNA  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/04/2015  
 

A MAGNESITA remunerará as horas noturnas compreendidas entre as 22 (vinte e duas) horas 
de um dia e as 05 (cinco) horas do dia imediatamente posterior com o percentual de 37,14% 
(trinta e sete vírgula quatorze por cento), caracterizado nos recibos de pagamento como 
“Adicional Noturno”, e que representa 20% (vinte por cento) a título de Adicional Noturno e 
14,28% (quatorze vírgula vinte e oito por cento) a título de observância da hora reduzida e 
seus reflexos. 
 

Adicional de Periculosidade  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE  
 
 

Em atendimento ao disposto no Art. 195 – Caput, MAGNESITA e SINDICATO indicaram de 
comum acordo Perito Técnico, Sr. Paulo de Tarso Ribeiro Balga, Engenheiro de Segurança do 
Trabalho, registro CREA/MG no. 26.690 – MTE nº. 13.609, para elaboração de Laudo Técnico 
Pericial de Periculosidade, que foi rubricado pelas partes signatárias e integrou o ACT 
2007/2008, tendo em vista a necessidade de definição das condições de trabalho bem como 
as condições de pagamento do adicional de periculosidade. 
  
§ 1o – As partes ajustaram e concordaram que o resultado apontado pelo mencionado Laudo 
Técnico consistiu no retrato fiel das condições de trabalho e, por conseguinte, acataram 
integralmente os resultados, conclusões, termos, conceitos, levantamentos, medições, 
definições e descrições apresentadas pelo Perito Técnico. 
  



§ 2o – As partes voltam a ajustar que somente os empregados que efetivamente e nas estritas 
ocasiões em que estiverem trabalhando em condições de periculosidade, em virtude do 
trabalho em área “de risco”, por força da realização de suas atividades de manutenção elétrica 
preventiva ou corretiva nas fases do “Sistema Elétrico de Potência – SEP”, farão jus ao 
recebimento do adicional de periculosidade no importe de 22,5% (vinte e dois vírgula cinco por 
cento) calculado e pago sobre o salário base dos empregados. 
  
§ 3o – As partes voltam a ajustar que todos os empregados que não estiverem trabalhando em 
condições de periculosidade, em virtude do trabalho em área não classificada como “de risco”, 
seja por ocasião da não realização de suas atividades de manutenção elétrica preventiva ou 
corretiva nas fases do “Sistema Elétrico de Potência – SEP”, seja por ocasião da realização de 
suas atividades de manutenção elétrica preventiva ou corretiva nas fases de Unidade de 
Consumo, não farão jus ao recebimento do adicional de periculosidade. 
  
§ 4o –  Sob o amparo da Súmula nº. 364 do Tribunal Superior do Trabalho, as partes 
ajustaram que o percentual eleito de 22,5% (vinte e dois vírgula cinco por cento)  para o 
pagamento do adicional de periculosidade mencionado no Parágrafo Segundo acima, foi 
fixado em razão do trabalho dos empregados ser executado, parcialmente, durante a jornada 
de trabalho, em condições de periculosidade, nos termos expostos no Laudo Pericial que foi 
anexado 

  
§ 5o – Considerando que aqueles empregados da MAGNESITA, até a assinatura do ACT 
2007/2008, quando não estavam expostos ao “Sistema Elétrico de Potência - SEP”, e com 
base em cláusula de Acordos Coletivos pretéritos, vinham recebendo o Adicional de 
Periculosidade em percentual igual a 12% (doze por cento) do salário base, bem como foi 
desejo da MAGNESITA não causar nenhuma espécie de prejuízo aos mesmos, as partes 
ajustaram que o dito percentual, recebido anteriormente a título de adicional de periculosidade, 
nos moldes do exposto retro, foi convertido, de forma fixa e irreajustável, em Vantagem 
Pessoal; 
  
§ 6o – Quando o empregado trabalha em condição de periculosidade, conforme previsto no 
parágrafo segundo, faz jus ao adicional previsto no parágrafo quarto deduzido o valor da 
Vantagem Pessoal previsto no parágrafo quinto. 
  
§ 7o – O pagamento do valor previsto no parágrafo quinto, por se constituir Vantagem Pessoal, 
não serve de base, em tempo algum, para fundamentar pedidos de equiparação salarial; 
  
§ 8o – As partes ajustam que, na hipótese de pagamento decorrente de condenação judicial 
e/ou por força de legislação superveniente, os valores pagos a título de Vantagem Pessoal, 
conforme parágrafos acima, serão objeto de compensação ou dedução.  
 

Participação nos Lucros e/ou Resultados  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - PPR/PRV 2014  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/04/2015  
 

A MAGNESITA e o SINDICATO usando do direito à livre negociação e apoiados no art. 7o, 
inciso XXVI da Constituição Federal / 88, e com o objetivo de darem por satisfeitas as 
disposições à vista do prescrito no art. 7o, inciso XI, da CF/88 e em atendimento ao art. 2o, 



caput e inciso II da Lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000, ajustam a participação dos 
empregados nos lucros ou resultados da empresa para o exercício de 2014, mediante as 
condições e critérios claros e objetivos estabelecidos no programa anexos I, II e III, 
respectivamente "PARÂMETROS", “PARÂMETROS PROFISSIONAIS” e “PARÂMETROS 
GESTORES”, amplamente discutido pelas partes, que integra este instrumento. a. Os 
“PARÂMETROS”, “PARÂMETROS PROFISSIONAIS” e “PARÂMETROS GESTORES” 
integram a presente cláusula, alterando e/ou complementando as suas características. 
Prevalecerão as regras constantes nos itens desta cláusula quando em conflito com as regras 
contidas nos “PARÂMETROS”, “PARÂMETROS PROFISSIONAIS” e “PARÂMETROS 
GESTORES”. b. O programa abrange todos os empregados da MAGNESITA lotados na base 
territorial do SINDICATO. Não são elegíveis os estagiários, os aprendizes, os empregados em 
contrato de experiência e os empregados temporários contratados por prazo determinado. c. 
Os “PARÂMETROS” ora estabelecidos são aplicáveis aos colaboradores pertencentes aos 
níveis Operacional, Téc. Administrativo e Supervisão. d. Os “PARÂMETROS 
PROFISSIONAIS” ora estabelecidos são aplicáveis aos colaboradores pertencentes aos níveis 
Profissional e Trainee. e. Os “PARÂMETROS GESTORES” ora estabelecidos são aplicáveis 
aos colaboradores pertencentes aos níveis Coordenador / Especialistas, Gerência / 
Superintendência e Diretoria e se diferem dos demais tendo em vista a característica de 
gestores destes profissionais. f. As partes estão cientes de que os valores e as condições ora 
negociadas não constituirão precedentes e nem servirão de base para a fixação de futuras 
participações nos lucros ou resultados da empresa, as quais, se devidas, serão objeto de nova 
negociação entre as partes. g. Conforme previsto na Constituição Federal e na Lei 10.101, de 
19 de dezembro de 2000, os pagamentos ajustados no presente acordo não constituem base 
de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário em face de sua desvinculação 
da remuneração, não se lhes aplicando o princípio da habitualidade e devendo ser tributados 
para fins de Imposto de Renda, conforme legislação vigente, ficando a MAGNESITA, quando 
dos pagamentos ora acordados, isenta de qualquer outro pagamento relativo à participação 
nos lucros ou resultados do exercício social de 2014. h. Os valores pagos em cumprimento ao 
disposto na presente cláusula serão compensados, caso a MAGNESITA seja obrigada ao 
pagamento de qualquer parcela a esse mesmo título, em decorrência de legislação 
superveniente ou, ainda, por decisão judicial. i. As partes se comprometem a reunir-se sempre 
que necessário para o acompanhamento do presente Acordo Coletivo. j. O presente acordo, 
contemplando as condições e benefícios deste programa terá vigência para o exercício de 
2014, findando-se por ocasião do pagamento que acontecerá até, no máximo, 31 de maio de 
2.015, podendo perder integralmente o valor normativo com o advento de acordo coletivo de 
trabalho que o substitua ou eventuais termos aditivos coletivos celebrados entre os 
signatários. k. Aos trabalhadores eventualmente dispensados no período de 01/jan/15 até a 
data programada para o pagamento desta PPR / PRV 2014, será garantido o recebimento da 
PRV referente ao exercício 2014, desde que cumpridas as suas metas e os critérios referentes 
ao programa. l. É assegurado o critério proporcional para pagamento da participação dos 
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa para o exercício 2014. Desta forma, os 
empregados que forem dispensados sem justa causa no período de 01 de janeiro a 31 de 
dezembro de 2014 receberão o valor correspondente à participação nos lucros ou resultados 
da empresa para o exercício 2014, provisionada pela MAGNESITA até a data da dispensa, 
proporcionalmente aos meses trabalhados no exercício 2014, ou fração igual ou superior a 15 
(quinze) dias. Ficarão excluídos do pagamento proporcional aqueles trabalhadores cujo 
contrato de experiência não se transformou em contrato por tempo indeterminado. A 
proporcionalidade ora estabelecida é válida para os níveis operacionais e técnicos 
administrativos, estando excluídos os níveis de supervisão, inclusive, em diante. m. Ficam 
excluídos da condição estabelecida no item l os trabalhadores dispensados por justa causa. n. 
O SINDICATO tratará como confidenciais todos os documentos e informações aos quais 



tiverem acesso em virtude do presente acordo, inclusive os temas deliberados durante as 
reuniões de acompanhamento. Programa corporativo para participação em resultados com 
vigência para o exercício 2014, com curva de premiação potencial de 1,4 salários nominais e 
pagamento até 31/05/15. O programa visa, principalmente: - estimular maior engajamento dos 
trabalhadores; - propiciar oportunidade de reconhecimento por mérito individual e de equipe; - 
gerar maior atratividade e retenção de talentos; - gerar maior satisfação no ambiente de 
trabalho; - gerar maior valorização do desempenho; - gerar redução de absenteísmo; - 
aumentar significativamente a performance no atingimento das metas; - reduzir despesas. O 
programa atingirá todos os empregados e utilizará para cálculo o salário nominal de dezembro 
2014. Os estagiários, aprendizes, prestadores de serviços, terceiros e mão de obra temporária 
não são elegíveis. Aos trabalhadores que forem demitidos no período de 01 de janeiro de 
2014 a 31 de dezembro de 2014, por ocasião do respectivo valor de pagamento final, 
observadas as regras do programa, será considerado o pagamento proporcional aos avos 
trabalhados no ano de 2014. A fração igual ou superior a quinze dias de trabalho, no período 
acima, será havida como mês integral para efeito de cálculo da percepção de um doze avos 
da PPR / PRV. Ficam excluídos desta condição os trabalhadores demitidos por justa causa no 
período acima.  

 
Auxílio Alimentação  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VALE CESTA BÁSICA  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/04/2015  
 

Aos empregados com assiduidade integral no mês, ou seja, que não tiveram nenhuma falta 
injustificada, a MAGNESITA continuará fornecendo, até o último fim de semana do mês, carga 
mensal do cartão vale cesta básica, totalmente subsidiado pela empresa, cujo valor per capita 
será atualizado a partir de 1º de maio de 2014 para R$ 174,60 (cento e setenta e quatro reais 
e sessenta centavos).  

§1º - As diferenças referentes aos valores das cargas mensais relativas a maio e junho de 
2014 serão praticadas juntamente com o valor atualizado da carga correspondente a julho 
2014 (até 20/07/14).  

§2º - Fica ressalvado que a concessão deste benefício não se configura salário in natura, não 
se incorporando, portanto, em nenhuma hipótese, ao salário do empregado.  

§3º - Entende-se por falta injustificada, aquela sem justificativa legal, conforme legislação 
vigente.  

§4º - Aos empregados afastados por acidente do trabalho ou doença profissional será mantido 
o fornecimento do Vale Cesta pelo período de 01 (um) ano.  

§5º - Excetuam-se os colaboradores pertencentes ao cargo de Especialista e, por sua 
característica de gestores, os colaboradores pertencentes aos cargos de Coordenação, 
Gerência, Superintendência e Diretoria.  

 
 



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALIMENTAÇÃO  
 
 

A MAGNESITA fornecerá aos seus empregados, dentro das regras do PAT e/ou por critérios 
próprios, sem qualquer ônus para o trabalhador, alimentação em refeitório próprio ou de 
terceiros, ficando ajustado que este fornecimento não configura salário “in natura”, não se 
incorporando à remuneração dos mesmos para quaisquer efeitos.  
 

Auxílio Transporte  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - TRANSPORTE  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/04/2015  
 

A MAGNESITA continuará a oferecer aos seus empregados a opção de transporte do 
Tomador dos Serviços, entre os pontos de embarque e os postos de trabalho, e vice-versa, 
ficando ajustado entre as partes que esta concessão não gera direitos e obrigações que 
possam ser exigíveis, nem mesmo o tempo com deslocamento, inclusive o interno nos locais 
de trabalho, poderá ser caracterizado para efeito de pagamento de horas “in itínere” ou “tempo 
à disposição do empregador”. A utilização do transporte oferecido pela MAGNESITA não é 
obrigatória. 
  

Parágrafo único - Fica acordado que o fornecimento de transporte não se caracteriza como 
"salário utilidade", não se incorporando em nenhuma hipótese ao salário do empregado. 

 
Auxílio Saúde  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FARMÁCIA  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/04/2015  
 

A MAGNESITA se compromete a manter convênio com farmácias da região para atendimento 
aos seus empregados, permitindo que as compras nas farmácias credenciadas, até o limite 
mensal de R$ 186,00 (cento e oitenta e seis reais), sejam descontadas em Folha de 
Pagamento, de uma só vez, em até 45 (quarenta e cinco) dias, ficando desde já autorizado 
pelos empregados o referido desconto.  

§ 1º - Fica facultado a MAGNESITA implantar o Cartão Saúde Farmácia para compras 
exclusivamente de medicamentos em farmácias e drogarias, obedecido o limite mensal de R$ 
186,00 (cento e oitenta e seis reais).  

§ 2º - Excetuam-se os colaboradores pertencentes aos cargos de Especialistas e, por sua 
característica de gestores, os colaboradores pertencentes aos cargos de Coordenação, 
Gerência, Superintendência e Diretoria.  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR  
 



VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/04/2015  
 

A MAGNESITA continuará mantendo, a seu critério, PLANO DE SAÚDE, extensivo aos 
dependentes legais, sem carências, mais completo e com abrangência nacional.  
  
§ 1º - O empregado poderá fazer opção pelo PROGRAMA DENTAL EMPRESARIAL, também 
extensivo aos dependentes legais. 
  
§ 2º - A assistência médico-hospitalar far-se-á com a participação da MAGNESITA e 
empregados nos custos, conforme Tabela de Fator Moderador atualmente vigente. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/04/2015  
 

A MAGNESITA, mediante solicitação por escrito do empregado, continuará procedendo ao 
adiantamento e ao desconto em Folha de Pagamento, em até 04 (quatro) parcelas, de 
numerário destinado a tratamentos odontológicos realizados pelo empregado e seus 
dependentes através de profissional conveniado ao SINDICATO, observados os 
procedimentos administrativos e operacionais a serem estabelecidos. 

  
Parágrafo único – A concessão do adiantamento e a efetivação dos descontos previstos nesta 
cláusula ficam limitados, em cada uma das quatro parcelas, a 10% (dez por cento) do salário 
do empregado e à existência de saldo no mês ou nas verbas rescisórias, para sua efetiva 
cobertura.  
 

Auxílio Morte/Funeral  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - AUXÍLIO FUNERAL  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/04/2015  
 

A MAGNESITA pagará aos dependentes de seus empregados que vierem a falecer, a título de 
Auxílio Funeral, juntamente com o saldo de salários e outras verbas trabalhistas 
remanescentes, 01 (um) salário base em caso de morte em decorrência de acidente do 
trabalho. 
  
Parágrafo único – Nos casos de morte em decorrência de acidente do trabalho, caberá  ainda 
à MAGNESITA reembolsar as despesas com o funeral do empregado, observados os limites 
pré-estabelecidos. 
 

Seguro de Vida  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - SEGURO DE VIDA  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/04/2015  
 

A MAGNESITA colocará à disposição de seus empregados um Plano de Seguro de Vida em 
Grupo, ficando a critério de cada empregado aderir ou não ao Plano. O empregado que vier a 
aderir ao Plano estipulado pela MAGNESITA, participará do Prêmio de Seguro. A 
MAGNESITA manterá a contratação, em regime de co-participação nos custos, de apólice de 



Seguro de Vida em Grupo para a cobertura de sinistros de morte natural, acidental e invalidez 
permanente de seus empregados, com indenização de 20 (vinte) vezes o salário do 
empregado, limitado ao valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). A participação da 
MAGNESITA no custo do seguro não poderá ser inferior a 50% (cinquenta por cento). 
  

§ 1o. Nos casos de morte por acidente do trabalho a indenização devida será o dobro da 
prevista para os casos de morte natural. 
§ 2o. Nos sinistros que envolvam o cônjuge, o empregado receberá indenização equivalente a 
50% (cinquenta por cento) das indenizações previstas nesta cláusula. 
§ 3o. Fica a MAGNESITA autorizada a descontar em Folha de Pagamento a parcela de 
participação dos empregados nos custos do Seguro. 
§ 4o. O percentual de responsabilidade da MAGNESITA no custo do Seguro não tem caráter 
salarial, não se incorporando à remuneração dos empregados para quaisquer efeitos. 
§ 5o. A MAGNESITA se compromete a divulgar tabelas de indenização do Seguro e fornecer 
informações detalhadas sobre a Apólice ao empregado e/ou dependentes em caso de sinistro. 

 
 

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

Atribuições da Função/Desvio de Função  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/05/2015  
 

Fica assegurado ao empregado substituto, nas substituições acima de 15 (quinze) dias 
consecutivos, exceto em caso de férias, o direito de receber remuneração igual à do 
empregado substituído, exceto as vantagens pessoais, enquanto perdurar a substituição. 
 

Estabilidade Aposentadoria  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - ESTABILIDADE DO EMPREGADO(A) EM VIAS DE 
APOSENTADORIA  
 
 

Aos (às) empregados (as) que possuam no mínimo 04 (quatro) anos de tempo de serviço 
ininterrupto na MAGNESITA e que estiverem a 12 (doze) meses de aquisição do direito à 
aposentadoria, será garantida a estabilidade no emprego pelo período faltante, desde que se 
aposentem na data prevista. 
  
§1º - Ficam ressalvadas, independentemente dos motivos, as hipóteses de: 
- extinção do contrato de prestação de serviço da MAGNESITA com a tomadora ou do 
estabelecimento da MAGNESITA onde o empregado presta serviços; 
- existência de motivos para a dispensa por justa causa; 
- inexistência de função compatível para remanejamento. 
 Nestas hipóteses nenhuma indenização será devida ao empregado pela referida estabilidade. 
  
§ 2º - O empregado deverá comunicar, por escrito, à empresa, em 30 (trinta) dias, quando 
atingir sua condição implementada para a aposentadoria prevista nesta cláusula, fazendo 



prova deste fato.  
 

Outras normas de pessoal  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 
 

A MAGNESITA disponibilizará, via terminais de consulta, ou fornecerá aos seus empregados, 
em papel timbrado com sua identificação, comprovante de pagamento de salários com a 
discriminação das parcelas componentes da remuneração e dos descontos efetuados.  

Parágrafo único - Caso a MAGNESITA efetue o pagamento de salário através de crédito em 
conta corrente bancária, estará dispensada da coleta de assinatura nos contracheques dos 
empregados. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO  
 
 

Fica permitido à MAGNESITA efetuar descontos em folha de pagamento quando oferecida a 
contraprestação de Vale Transporte, Assistência Médica / Odontológica, Alimentação, Seguro 
de Vida em Grupo e, também, contribuições às Cooperativas de Consumo e de Crédito e ao 
SINDICATO.  
 

 
Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas  

 
Duração e Horário  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - JORNADAS DE TRABALHO ADMINISTRATIVA  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/04/2015  
 

Será adotado o horário de 08:00 h às 17:30 h, com intervalo de 01 (uma) hora para refeição e 
descanso de segundas a sextas-feiras, totalizando-se média de 42:30 horas semanais. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - BANCO DE HORAS  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/04/2015  
 

Considerando as especialidades dos serviços prestados pela MAGNESITA, fica ajustado que 
a mesma poderá, sem prévia/posterior comunicação aos Órgãos Competentes, respeitados os 
termos do presente Acordo, exigir de seus empregados, nos casos de necessidade imperiosa, 
a quantidade de horas extraordinárias necessárias para a realização do trabalho, desde que 
obedecido o intervalo mínimo para descanso, na forma do art. 66 “caput” da CLT, podendo a 
duração do trabalho exceder ao limite legal ou convencional. 
  
§ 1º. As horas trabalhadas além da jornada normal de trabalho, caso não sejam compensadas 
mediante entendimento entre a MAGNESITA e o empregado, serão pagas, em relação à hora 
normal, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) para as duas primeiras; de 75% (setenta 



e cinco por cento) para a terceira e quarta horas; e de 100% (cem por cento) para as demais. 
§ 2º. 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 mediante entendimento entre a MAGNESITA e o empregado, serão pagas com 
acréscimo de 100% (cem por cento), independentemente do salário normal do dia respectivo. 
§ 3º. Poderão ser dispensados os acréscimos na remuneração da hora extraordinária 
estabelecidos nos §§ 1º e 2º desta cláusula, se o excesso de horas de um dia, atendendo a 
interesse do empregado, for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, não 
necessariamente na mesma semana. Se a compensação for feita por interesse da 
MAGNESITA, também não necessariamente na mesma semana, o cálculo das horas a 
compensar levará em conta os acréscimos estabelecidos nos referidos §§ 1º e 2º. 
§ 4º. A compensação de horas extras previstas no parágrafo 3º será efetuada da seguinte 
forma e com efeitos a partir de 1º de julho de 2014: 
  
I – Poderão ser compensadas no banco de horas o limite máximo de 120 horas extras por 
semestre. 
II – A cada período de 6 meses o banco de horas deverá ser fechado, sendo que tais 
fechamentos deverão ocorrer nos meses de janeiro e julho de cada ano. 
III – Ao fechar o banco de horas nas datas acima mencionadas, a MAGNESITA fornecerá, 
para todo o empregado que tenha se submetido a este regime de compensação, extrato 
contendo, de forma detalhada, as horas laboradas e creditadas no banco de horas. 
IV – Caso o empregado tiver laborado mais de 120 horas extras no semestre, as horas que 
ultrapassarem este limite deverão ser quitadas na folha de pagamento do mês em que se der 
o fechamento do banco de horas e acrescidas dos adicionais previstos nos parágrafos 1º e 2º 
desta cláusula. 
V – O crédito de horas negativas em banco de horas somente será permitido mediante 
solicitação do empregado e após autorização da empresa. 
VI – O banco de horas não se aplica às horas extras laboradas em dias de feriado pelos 
trabalhadores sujeitos ao regime de turno de revezamento, assim sendo, estas deverão ser 
remuneradas como horas extraordinárias acrescidas do adicional previsto no § 2º desta 
cláusula. 
  
§ 5º. Fica estabelecida a possibilidade de trabalho extraordinário para mulheres, nas mesmas 
condições desta cláusula. 
 

Compensação de Jornada  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DA COMPENSAÇÃO DE SÁBADOS E DIAS-PONTE  
 
 

Os empregados, inclusive mulheres, poderão ser dispensados do trabalho aos sábados, em 
todo o expediente ou parte dele, mediante compensação com aumento de horas na jornada de 
trabalho, no mesmo número de horas dispensadas. Fica também facultado à MAGNESITA 
prorrogar a jornada diária para fins de compensação dos denominados dias-ponte, 
entendendo-se por dias-ponte os dias que precedem ou sucedem os dias de feriado. 
  
§ 1o – As horas trabalhadas para compensação da jornada de trabalho, conforme acima 
estabelecido, não serão consideradas como extraordinárias, não sofrendo, portanto, qualquer 
acréscimo. 
  
§ 2o – Fica estabelecido que, não obstante a adoção do sistema de compensação de horário 



previsto nesta cláusula, o sábado também deverá ser considerado como dia útil não 
trabalhado, e não dia de repouso, para todos os efeitos legais, significando, ainda, que o 
empregador poderá exigir ou não o trabalho neste dia em caso de necessidade do serviço, ou 
alteração da jornada de trabalho. 
  
§ 3o – Os horários e escalas poderão ser alterados, a qualquer tempo, em atendimento às 
necessidades da MAGNESITA ou do cliente, garantida a duração das jornadas acordadas.  
 

Intervalos para Descanso  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - INTERVALO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO  
 
 

Considerando que os empregados fazem suas refeições em restaurantes dentro da unidade, 
próximo aos locais de trabalho, e visando principalmente atender aos interesses destes, no 
sentido de reduzir sua permanência diária no local de trabalho, fica permitido a MAGNESITA, 
ao amparo dos Artigos 7o – Inciso XXVI e Artigo 8o - Inciso III, da Constituição Federal, para as 
atividades que julgar necessário, adotar o mesmo intervalo para refeição e descanso adotado 
pela contratante para os seus empregados.  
 

Controle da Jornada  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - REGISTRO DE PONTO  
 
 

A MAGNESITA adotará sistema de registro de ponto conforme disposto na legislação 
pertinente, ficando liberado o registro de ponto no intervalo destinado às refeições. Fica 
estabelecido o limite de 20 (vinte) minutos, em qualquer hipótese, para o período que 
antecede ou sucede a jornada de trabalho, não sendo estes minutos, em qualquer caso, 
considerados como tempo à disposição do empregador e não ensejando, portanto, qualquer 
tipo de pagamento.  

§ 1º. Caso a MAGNESITA adote sistema eletrônico para o registro de frequência, estará 
dispensada da coleta de assinatura dos empregados nos respectivos espelhos de ponto.  

§ 2º. Acordam, ainda, MAGNESITA e SINDICATO que ficarão isentos de marcação eletrônica 
de ponto, todos os empregados ocupantes de cargos cujo pré-requisito seja formação de nível 
superior. Eventuais horas extras praticadas, se for o caso, caso não compensadas, para os 
cargos aqui tratados, deverão ser pagas por ocasião da rescisão do contrato de trabalho. 

 
Turnos Ininterruptos de Revezamento  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO  
 
 

A MAGNESITA continuará a praticar o regime de trabalho em turnos ininterruptos de 
revezamento, observando os horários e períodos abaixo identificados, cumprindo o disposto 



no Art. 7o, incisos XIII e XIV, da Constituição Federal de 05/10/1988: a) Três turnos de quatro 
letras, (A, B, C, D) com jornadas diárias médias de 8 (oito) horas e de 39,38 horas semanais 
em média anual; b) Dois turnos de três letras, (E, F, G) com jornadas diárias de 8 (oito) horas 
e de 37,33 horas semanais em média anual; c) Dois turnos de quatro letras (H, I, J, K) com 
jornadas diárias de 12 (doze) horas e de 40,25 horas semanais em média anual;  

§ 1º - Os turnos ininterruptos de revezamento estabelecidos no caput desta cláusula 
obedecerão os seguintes horários:   1. O sistema de três turnos de quatro letras, referidas na 
letra “a” conforme acima, poderá ser de 22:00 às 06:00 h para o primeiro horário; de 06:00 às 
14:00 h para o segundo horário, e de 14:00 às 22:00 h, para o terceiro horário. E, também: - 
00:00 às 08:15 h; 08:00 às 17:00 h e 16:45 às 24:00 h (p/ Ouro Branco);   2. O sistema de dois 
turnos e três letras, referido na letra “b” retro mencionada, obedecerá o horário de 06:00 às 
14:00 h e de 14:00 às 22:00 h.   3. O sistema de dois turnos e quatro letras, conforme escala 
de revezamento de 12 horas trabalhadas por 36 horas de descanso, referido na letra “c” 
acima, obedecerá o horário de 06:00 às 18:00 h e de 18:00 às 06:00 h.  

§ 2º - Os horários e escalas poderão ser alterados, a qualquer tempo, em atendimento às 
necessidades da MAGNESITA ou do cliente, garantida a duração das jornadas acordadas.  

§ 3º - As horas incorporadas à jornada diária, são consideradas compensadas pelo aumento 
nas folgas, decorrente da escala de revezamento, não sendo estas horas consideradas como 
horas extras para quaisquer efeitos. Faltas, atrasos e horas extras serão apuradas 
considerando a jornada diária da respectiva escala de revezamento definidas acima.  

§ 4º - O empregado que trabalhar em regime de turnos ininterruptos de revezamento poderá 
ser transferido para horário fixo diurno (Horário Administrativo), por iniciativa da MAGNESITA, 
ou por sua iniciativa, desde que, na segunda hipótese, manifeste seu interesse por escrito, 
haja vaga e que ela seja aprovada de acordo com as normas da MAGNESITA.  

§ 5º - Aos empregados que trabalharem em regime de turnos ininterruptos de revezamento, 
previsto nesta cláusula, continuará sendo pago, na vigência do presente acordo, adicional de 
15% (quinze por cento) calculado sobre o salário base.  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - TURNOS DE REVEZAMENTO INTERRUPTOS  
 
 

A MAGNESITA continuará a praticar o regime de trabalho em turnos de revezamento 
interrupto, observando os horários e períodos abaixo identificados: 
  

a)  Dois turnos de duas letras, (X e Y) com jornadas diárias médias anuais de 8 (oito) horas 
e de 40 (quarenta) horas semanais em média anual, com folgas aos sábados, 
domingos e feriados. 

b)  O sistema de dois turnos e duas letras, referido na letra “a“ retro mencionada, 
obedecerá o horário de 06:00 às 14:00 h e de 14:00 às 22:00 h. 

 
Jornadas Especiais (mulheres, menores, estudantes)  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - EMPREGADO ESTUDANTE  
 



 

Exceto para o pessoal que trabalha em turnos de revezamento, deverão ser abonados pela 
MAGNESITA eventuais faltas de empregados estudantes, desde que ocorram, 
simultaneamente, as seguintes condições: 

1.      Sejam por motivo de prova em entidade de ensino regular; 
2.      Horário da prova coincida total ou parcialmente com o horário de trabalho do 

empregado; 
3.      Empregado pré-avise ao empregador com antecedência mínima de 48 (quarenta e 

oito) horas; 
4.      O empregado comprove, com declaração da Escola, o efetivo comparecimento à 

prova. 
 

 
Férias e Licenças  

 
Outras disposições sobre férias e licenças  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - FÉRIAS – CONCESSÃO – INÍCIO DO GOZO  
 
 

As férias, individuais ou coletivas, serão comunicadas obrigatoriamente ao empregado com 
antecedência de 30 (trinta) e 15 (quinze) dias, respectivamente, sendo vedada fixação do seu 
início em dia imediatamente anterior a folgas semanais, feriados (compensados ou não), dias 
santos ou dias de inocorrência de trabalho. 
  
§ 1o – 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, devendo nestes 
casos fazer comunicação por escrito ao empregador com antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias, e apresentando posteriormente comprovação do matrimônio.  

  
§ 2o – No caso de esposo e esposa, companheiro e companheira, trabalharem na 
MAGNESITA, deverá a empresa, observado o período aquisitivo e mediante requisição do 
empregado com o mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência, conceder as respectivas 
férias em períodos coincidentes, ressalvadas a disponibilidade e oportunidade desta 
concessão por parte da MAGNESITA. 
 

 
Saúde e Segurança do Trabalhador  

 
Uniforme  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - UNIFORMES / EPIS  
 
 

A MAGNESITA fornecerá aos seus empregados, gratuitamente, 02 (dois) uniformes de 
trabalho por quadrimestre, e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) de acordo com as 
necessidades do trabalho, ficando os empregados obrigados ao uso em horário de trabalho, 
devendo devolvê-los quando da troca ou por ocasião do desligamento da MAGNESITA. 
  
§ 1o – A não devolução dos uniformes / EPIs, quando solicitada pelo empregador ou no ato do 
encerramento do pacto laboral, permitirá à MAGNESITA proceder ao desconto do valor 
atualizado, de tais materiais, de qualquer pagamento devido ao empregado, para o que fica 



desde já autorizada. 
  
§ 2o – Fica ressalvado que o fornecimento aludido nesta cláusula não configura salário “in 
natura”, não se incorporando à remuneração dos empregados para quaisquer efeitos.  
  
§ 3o – A MAGNESITA continuará procedendo a higienização de uniformes, quando 
impregnados com produtos tóxicos ou excesso de graxa e outros agentes, nos mesmos 
moldes já praticados.  
 

CIPA – composição, eleição, atribuições, garantias aos cipeiros  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - CIPA  
 
 

A MAGNESITA enviará comunicação prévia ao SINDICATO sobre a realização da eleição 
para os membros da CIPA, fornecerá à entidade sindical a relação dos membros eleitos e 
observará as demais disposições legais pertinentes. 
 

 
Relações Sindicais  

 
Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - VISITA AOS LOCAIS DE TRABALHO  
 
 

Mediante prévio entendimento com a administração da MAGNESITA e, desde que autorizado 
pelo setor competente do tomador dos serviços, poderá o SINDICATO profissional visitar os 
locais de trabalho de seus representados para assisti-los e verificar as condições de trabalho 
ora celebradas.  
 

Contribuições Sindicais  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - 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 julho/2014, devendo ser repassada ao Sindicato até o dia 
10/08/2014. 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 NONA - 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. 
 

Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - QUADROS DE AVISOS  
 
 

Assuntos de interesse dos empregados, da MAGNESITA e do SINDICATO deverão ser 
divulgados pela MAGNESITA nos seus próprios quadros de avisos, devendo as comunicações 
enviadas pelo SINDICATO ser objeto de solicitação prévia à MAGNESITA. 
 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - RELAÇÃO DE EMPREGADOS  
 
 

Para fins de estudos estatísticos e projetos assistenciais a MAGNESITA fornecerá no mês de 
Julho/2014 à entidade Sindical, relação de seus empregados contendo matrículas, nomes e 
cargos. Após Julho/2014 a MAGNESITA fornecerá, quando solicitada, a relação de pessoal 
admitido e demitido no mês. 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - HOMOLOGAÇÃO NO SINDICATO  
 
 

As homologações de rescisões de contrato de trabalho serão realizadas no SINDICATO de 2ª 
a 5ª feira até as 16:00 h, sem ônus para as partes, devendo a entidade sindical ser 
comunicada com antecedência mínima de 01 (hum) dia para a devida programação. 
  
§ 1o – Em situações excepcionais poderão ser realizadas homologações às 6ªs feiras 
mediante entendimento prévio entre a MAGNESITA e o SINDICATO. 
  
§ 2o – Havendo recusa de homologação, fica o SINDICATO obrigado a emitir relatório que 
contenha os motivos desta.  
 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - REUNIÃO ENTRE AS PARTES  
 
 

As partes se comprometem a reunir-se sempre que necessário para o acompanhamento do 
presente Acordo Coletivo de Trabalho. 
  
 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - COMPENSAÇÃO NO CONJUNTO DO ACORDO  
 
 

Por este Termo de Acordo Coletivo de Trabalho, declaram as partes que se dão por 
satisfeitas, mediante a transação realizada, tendo em vista o atendimento aos anseios e 
expectativas dos empregados alcançados pelo presente instrumento 



 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - COMPROVANTES DE RECOLHIMENTOS  
 
 

A empresa deverá efetuar envio ao Sindicato de cópia de comprovantes de recolhimentos 
bancários relativos a contribuições e mensalidades a favor da Entidade, no prazo máximo de 
10 (dez) dias após o respectivo pagamento. 
 

 
Disposições Gerais  

 
Regras para a Negociação  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - VIGÊNCIA NORMATIVA  
 
 

  

O presente Acordo Coletivo de Trabalho terá vigência de 02 (dois) anos, a partir de 
01/05/2014, findando-se em 30/04/2016, tendo em vista suas cláusulas tidas pelas partes 
envolvidas no ACT como cláusulas sociais. 

  

Parágrafo único. As Cláusulas tidas pelas partes envolvidas no ACT como Cláusulas 
Econômicas, serão negociadas anualmente e terão a vigência de 12 meses, iniciando em 
01/05/2014 e terminando em 30/04/2015. 

 
Descumprimento do Instrumento Coletivo  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - MULTA POR INFRAÇÃO AO ACORDO  
 
 

Em caso de inobservância, por qualquer das partes das Cláusulas deste Acordo Coletivo, será 
aplicada ao inadimplente multa equivalente a 01 (um) dia de salário do piso da categoria, 
elevada para 02 (dois) dias em caso de reincidência, importância esta que será revertida à 
parte prejudicada pela infração ocorrida. É vedada a cumulação de multa, nesta cláusula 
tratada, com as penalidades previstas na Legislação Trabalhista. Prevalecerá, se for o caso, a 
penalidade prevista na Legislação Trabalhista  

 

 

 

RAIMUNDO NONATO ROQUE DE CARVALHO  

Presidente  
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