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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). OTAVIO AUGUSTO CASTRO LUSTOSA 
NOGUEIRA ; 
  
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  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO DE INGRESSO  
 
 

A partir de 01/05/2015, a nenhum empregado da correspondente categoria profissional do SINDICATO 
acordante, ao ser admitido, poderá ser atribuído salário de ingresso inferior a R$ 934,13(novecentos e trinta e 
quatro reais e treze centavos) por mês. Excluem-se os aprendizes e os estagiários, na forma da lei. 

 
Reajustes/Correções Salariais  



 
 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL  
 
 

  

A empresa concederá, a partir de 01/05/15, reajuste salarial correspondente a 7% (sete por cento), referente a 
83,93% do INPC do período 01/05/14 a 30/04/15, para os empregados que constituíam o efetivo da empresa em 
30/04/15. 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 agosto. 

  

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

Outras Gratificações  
 

 
CLÁUSULA QUINTA - ANTECIPAÇÃO PRV/PPR  
 
 

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. 7

o
, 

inciso XI, da CF/88 e em atendimento ao art. 2
o
, caput e inciso II da Lei 10101, de 19 de dezembro de 2000, 

ajustam a participação dos empregados nos lucros ou resultados da MAGNESITA para o exercício de 2015, 
mediante as condições e critérios claros e objetivos estabelecidos no presente instrumento , bem como nos 
programas anexos I, II e III, respectivamente “PARÂMETROS”, “PARÂMETROS PROFISSIONAIS” e 
“PARÂMETROS GESTORES”, amplamente discutido pelas partes, que integram este instrumento. 

a) Os “PARÂMETROS”, “PARÂMETROS PROFISSIONAIS” e “PARÂMETROS GESTORES” integram a presente 
cláusula complementando os seus termos e condições. Prevalecerão as regras constantes na redação da 
presente cláusula quando em conflito com as regras contidas nos “PARÂMETROS”, “PARÂMETROS 
PROFISSIONAIS” e “PARÂMETROS GESTORES”. 

a.1) Os “PARÂMETROS” são aplicáveis aos empregados pertencentes aos níveis Operacional (nível 7), Téc. 
Administrativo (nível 7) e Supervisão (nível 6A); 

a.2) Os “PARÂMETROS PROFISSIONAIS” são aplicáveis aos empregados pertencentes aos níveis Profissional 
(nível 6) e Trainee (nível 6); 

a.3) Os “PARÂMETROS GESTORES” são aplicáveis aos empregados pertencentes aos níveis Especialista / 
Coordenador (nível 5), Especialista / Gerência / Superintendência (níveis 4, 3 e 2) e Diretores (níveis 1A e 1) e se 
diferem dos demais níveis tendo em vista a característica de gestores destes profissionais. 

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 e os terceiros, São elegíveis os trabalhadores que mantiveram 
ativos os seus vínculos empregatícios no ano de 2015, durante todo o ano ou em parte deste. 

c) Para fins de cálculo e pagamento da participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa para o 
exercício 2015, as ausências abaixo descritas não serão consideradas como injustificadas e, por conseguinte, 
não impactarão no cálculo dos pagamentos eventualmente devidos: 



- falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que viva sob dependência econômica do 
trabalhador devidamente comprovada perante o INSS; 

- casamento; 

- licença paternidade; 

- convocação pela Justiça Eleitoral para participação em eleições oficiais; 

- convocação para participação junto à justiça na condição de testemunha; 

- doação de sangue; 

- folgas concedidas após comprovação de participação em eleição promovida pela Justiça Eleitoral; 

- acidentes de trabalho típicos, conforme definição do caput do artigo 19 da Lei nº. 8.213/91; 

- acidentes de trabalho atípicos, nos termos dos artigos 20, 21 e 21A da Lei nº.  8.213/91; 

- licença maternidade; 

- ausências por motivo de doenças infecto contagiosas, quais sejam, sarampo, caxumba, rubéola, tuberculose 
pulmonar, febre amarela, hepatite A/B, meningite, varicela, catapora, difteria, malária e coqueluche, desde que 
comprovadas laboratorialmente perante o setor de Medicina do Trabalho da empresa e desde que validadas pelo 
mesmo setor de Medicina de Trabalho da empresa; 

- afastamento por atestados médicos e previdenciários conforme Lei nº. 12.832/2013, desde que, aqueles com 
duração superior a três dias, sejam validados formalmente pela Medicina do Trabalho da empresa. 

d)    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. 

e)    Conforme previsto na Constituição Federal e na Lei 10.101- de 19 de dezembro de 2000 e 12.832 - de 20 de 
junho de 2013, 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 ou 
tributação relativo à participação nos lucros ou resultados do exercício social de 2015. 

f)  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. 

g) As partes se comprometem a reunir-se sempre que necessário para o acompanhamento do presente 
programa. 

h) A presente cláusula, contemplando as condições e benefícios deste programa terá vigência para o exercício 
de 2015, findando-se por ocasião do pagamento da participação nos lucros ou resultados do respectivo ano, que 
acontecerá até, no máximo, 31 de maio de 2.016, 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. 

i) Aos trabalhadores que forem demitidos da MAGNESITA no período de 01 de janeiro de 2016 até a data do 
pagamento da participação nos lucros ou resultados para o exercício 2015, que acontecerá até 31 de maio de 
2016, será garantido o valor respectivo (a curva de premiação potencial de 1,4 salarios nominais) referente ao 
exercício 2015,  desde que cumpridas as suas metas e critérios referentes ao programa 2015 . 



j) O SINDICATO tratará como confidenciais todos os documentos e informações aos quais tiver acesso em 
virtude do presente programa, inclusive os temas deliberados durante as reuniões de acompanhamento. 

l) É assegurado o critério da proporcionalidade para pagamento da participação dos empregados nos lucros ou 
resultados da empresa para o exercício 2015. Desta forma, os empregados que forem dispensados sem justa 
causa antes de 31 de dezembro de 2015, receberão o valor correspondente à participação nos lucros ou 
resultados da empresa para o exercício 2015, provisionada pela MAGNESITA até a data da dispensa, 
proporcionalmente aos meses trabalhados no ano de 2015, ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias. 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 desta condição (inciso “l”) os empregados demitidos por justa causa. 

n) Caso a MAGNESITA não atinja a nota 7 (sete), mesmo assim os empregados pertencentes aos níveis 
Operacionais, Técnicos Administrativos e Supervisão, que atingirem, individualmente ou em equipe, pelo menos 
a nota 7 (sete), poderão receber a participação nos lucros ou resultados. 

- Neste caso, a remuneração será paga considerando a nota individual ou da equipe como 7 (sete). 

 o) Aos empregados em efetivo exercício em 17 de agosto de 2015, será paga, independentemente dos 
resultados do programa, até no máximo o dia 31/08/15, uma antecipação compensável da participação nos lucros 
ou resultados 2015 no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por empregado, segundo os seguintes critérios: 

- 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. 

- deverá ser observado o critério da proporcionalidade quanto aos meses trabalhados em 2015, ou seja, 
observar-se-á a fração de 1/8 por mês ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho, em relação ao 
empregado que tenha trabalhado parcialmente o ano de 2015 (até 17/08/15). 

- ficarão excluídos do direito ao recebimento do adiantamento os aprendizes, os temporários e os estagiários. 

- Os empregados que forem desligados da MAGNESITA por dispensa por justa causa, antes do término do 
exercício 2015, terão a compensação total do respectivo adiantamento nas verbas rescisórias. 

- A compensação total desta antecipação ocorrerá por ocasião da efetivação do pagamento da PPR / PRV 2015, 
previsto para ocorrer até 31/05/16. 

- As compensações do adiantamento da PPR / PRV 2015 só ocorrerão nos casos em que o pagamento final 
gerar saldo suficiente. Quando não houver saldo suficiente, deverá ser compensada apenas a quantia possível. 

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

 
 
CLÁUSULA SEXTA - CESTA ESPECIAL DE NATAL  
 
 

Em dezembro de 2015, até o dia 20, será praticada pela empresa, em caráter especial, a entrega de um Kit de Natal, sem a 

participação financeira do trabalhador. 

  

Parágrafo único – Fica ressalvado que a concessão deste benefício não se configura salário “in natura”, não se 
incorporando, portanto, em nenhuma hipótese, ao salário do empregado. 



  

 
Auxílio Alimentação  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - VALE CESTA BÁSICA  
 
 

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, um Cartão Vale Cesta Básica, 
totalmente subsidiado pela empresa, cuja carga do valor mensal per capita será reajustada, retroativamente a 1º 
de maio de 2015, para R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais). 

§1º - As diferenças referentes aos valores das cargas mensais relativas a maio, junho, julho de 2015 serão 
praticadas juntamente com o valor atualizado da carga correspondente a agosto 2015 (até 31/08/15). 

§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, ao recebimento do benefício previsto nesta cláusula, os colaboradores pertencentes ao cargo 
de Especialista e, por sua característica de gestores, os colaboradores pertencentes aos cargos de 
Coordenação, Gerência, Superintendência e Diretoria. 

 
Auxílio Saúde  

 
 
CLÁUSULA OITAVA - FARMÁCIA  
 
 

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$ 199,00 (cento e 
noventa e nove 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$ 199,00 (cento e noventa e nove reais). 

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

§ 3º - Fica ressalvado que o benefício aludido nesta cláusula não configura salário “in natura”, não se 
incorporando à remuneração dos empregados para quaisquer efeitos. 

 
 

Relações Sindicais  
 



Contribuições Sindicais  
 

 
CLÁUSULA NONA - 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 DÉCIMA - 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 PRIMEIRA - 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  

 

 

 

GILMAR FAVA CARRARA  

Diretor  

MAGNESITA REFRATARIOS S.A.  

 

 

 



OTAVIO AUGUSTO CASTRO LUSTOSA NOGUEIRA  

Diretor  

MAGNESITA REFRATARIOS S.A.  

 

 
 

ANEXOS  
ANEXO I - LISTA DE PRESENÇA  

 
 

Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO II - ATA ASSEMBLEIA  
 
 

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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