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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  
 
MECANICA INDUSTRIAL NUNES LTDA, CNPJ n. 00.085.144/0001-98, neste ato representado(a) por seu 
Sócio, Sr(a). JOSE ESPEDITO NUNES; 
  
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) 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  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/04/2015  
 

A partir da vigência do presente acordo, o piso salarial será de R$ 900,00 (novecentos reais) por mês. 

 
Reajustes/Correções Salariais  

 
 
CLÁUSULA QUARTA - DIFERENÇAS SALARIAIS  
 



 
Caso ocorram diferenças salariais devidas aos empregados em virtude da aplicação do Acordo Coletivo, o 
pagamento deverá ser efetuado na folha subsequente a aprovação do acordo. 
  
Parágrafo único. O pagamento das diferenças salariais e de verbas rescisórias devidas aos ex-empregados 
deverá ser efetuado no prazo máximo de 40 (quarenta) dias após a realização da assembleia da contraproposta 
de aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE SALARIAL  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/04/2015  
 
A Empresa concederá, a partir de 01/05/2014, aumento total no importe de 5,82% (cinco vírgula oitenta e dois por 
cento), a ser aplicado nos salários vigentes em abril/2014. 
 

Pagamento de Salário – Formas e Prazos  
 

 
CLÁUSULA SEXTA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO  
 
 
A Empresa se obriga a fornecer a seus empregados, em papel timbrado, comprovante de seus salários, com 
discriminação dos valores e respectivos descontos, e, quando for o caso, do pagamento da participação nos 
lucros ou resultados. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 
 
O pagamento de salários será efetuado até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês vencido. 
A empresa concederá aos seus empregados, adiantamento de salário, nas seguintes condições: 
a) O adiantamento será de 40% (quarenta por cento) do salário nominal mensal, desde que o empregado tenha 
sido admitido até o dia 5 (cinco) do mês corrente. 
b)O pagamento deste adiantamento deverá ser efetuado até o dia 22 (vinte e dois) de cada mês. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - PAGAMENTO EM CHEQUE  
 
 
A Empresa, 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. 
 

Isonomia Salarial  
 

 
CLÁUSULA NONA - FUNÇÕES IGUAIS  
 
 
Na aplicação deste instrumento, será observado o princípio de que os empregados que exercem funções iguais 
receberão salários iguais, conforme estipulado no artigo 461 e parágrafos, da CLT. 
 

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  

 
13º Salário  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO  



 
 
A Empresa concederá aos empregados da correspondente categoria profissional, antecipação de 50% (cinquenta 
por cento) da Gratificação de Natal (13º salário), prevista na Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962, a ser pago no 
5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de gozo de férias pelo empregado, se requerido.  
 

Adicional de Hora-Extra  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - HORAS EXTRAS  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/04/2015  
 
As partes ajustam a permissão para o trabalho extraordinário para execução de serviços inadiáveis e de 
necessidade imperiosa, sendo que as horas extras serão remuneradas na seguinte forma: 
  
A.    Com acréscimo de 60% em relação a hora normal de segunda a sábado, desde que não coincida com 
feriados cívicos ou religiosos. Decretados por lei Municipal, Estadual ou Federal, que na ocasião será 100%; 

  

B. Com acréscimo de 100%, independente da remuneração normal dos dias de repouso semanal remunerado e 
feriados, as horas neles trabalhadas, exceto se for concedido outro dia de folga, independente de prazo, desde 
que, haja acordo escrito entre as partes, empresa e seus empregados. 

 
Adicional Noturno  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ADICIONAL NOTURNO  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/04/2015  
 
A Empresa pagará aos empregados as horas trabalhadas no período noturno compreendido de 22 (vinte e duas) 
horas às 05 (cinco) horas com adicional de 30% (trinta por cento) sobre a hora normal, exceto aos sábados e 
domingos que serão remunerados com adicional de 50% sobre a hora normal. 
  
 

Adicional de Insalubridade  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE /PERICULOSIDADE  
 
 
A Empresa cumprirá o contido na legislação vigente, remunerando os empregados com o adicional respectivo, 
caso estejam expostos a agentes agressivos ou perigosos, acima dos limites estabelecidos pela Portaria MTb 
3214/78 e suas Normas Regulamentadoras, devendo ser elaborado levantamento ambiental para caracterização 
do adicional devido. 
 

Participação nos Lucros e/ou Resultados  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/04/2015  
 
A Empresa se compromete em manter programa para pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados, em 
cumprimento à Lei 10.101 de 19.12.2000, sendo avaliado de forma setorial fixando data para pagamento 
semestral, com as seguintes condições: a empresa mantém 46%  (quarenta e seis por cento) do salário nominal 
a título de PLR, a ser paga em 2 parcelas, sendo a primeira até 10/09/2014 e a segunda até 22/02/2015. De 



acordo com o Plano de Metas Aprovados. 
 

Auxílio Habitação  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - HOSPEDAGEM/REPÚBLICA  
 
 
A empresa continuará a oferecer alojamento para os empregados que residam em outras cidades e que não 
dispõem do transporte oferecido pela empresa. Entretanto, a finalidade da hospedagem é garantir a tranquilidade 
de seus empregados até que disponham de condições para residirem na cidade de Ouro Branco/MG, ou cidades 
que são atendidas pelo transporte oferecido pela empresa. 
  
Parágrafo único. Em hipótese alguma poderá este benefício ser incorporado aos salários para fins de direitos 
trabalhistas, ou reflexos em indenizações rescisórias para extinção do contrato de trabalho. 
 

Auxílio Alimentação  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORNECIMENTO DE LANCHES  
 
 
A Empresa compromete-se a fornecer lanche gratuito aos seus empregados nos casos de prestação de serviço 
extraordinário, além da jornada normal, desde que a prestação ocorra por período igual a 02 (duas) horas. Nos 
períodos acima de 02 (duas) horas será fornecida refeição, que poderá ser trocada por lanche, a critério do 
empregado. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ALIMENTAÇÃO  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/04/2015  
 
A Empresa fornecerá aos seus empregados, alimentação em refeitórios próprios ou de terceiros, a escolha da 
Empresa, bem como café da manhã para aqueles que estiverem alojados em suas instalações, permanecendo 
os valores pagos pela alimentação, fixados conforme a faixa salarial, assim sendo: 
  
a) Desconto de R$6,00 (seis reais) mensais para salários até R$2000,00; 
  
b) E desconto de R$12,00 (doze reais) mensais por refeição, para salários acima de R$2.000,01. 
  
§ 1º. Em nenhuma hipótese a alimentação fornecida poderá integrar a remuneração dos empregados. 
  
§ 2º. Os colaboradores no regime de hora extra ou em horário de turno que fornecerem os nomes para 
alimentação (almoço e jantar) e por algum motivo não comparecerem no restaurante, arcarão com o custo total 
da refeição pago pela empresa.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CARTÃO ALIMENTAÇÃO  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/04/2015  
 
A empresa fornecerá, para todos empregados com vínculo empregatício, cartão alimentação no valor de R$ 
195,00 (cento e noventa e cinco reais) mensais. 
  
§ 1°. Será mantido o fornecimento do cartão alimentação para todos os empregados afastados por motivo de 
acidente de trabalho. 
  
§ 2°. Em nenhuma hipótese a alimentação fornecida poderá integrar a remuneração dos empregados. 
  



§ 3°. O funcionário que tiver uma falta não justificada no mês, receberá 60% (sessenta por cento) do valor do 
Cartão Alimentação. 
 

Auxílio Transporte  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - TRANSPORTE  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/04/2015  
 
A empresa continuará a oferecer aos seus empregados opção de transportes entre os pontos de embarques e os 
postos de trabalho e vice-versa, com direito ao desconto de 1% dos empregados residentes em Ouro Branco e 
1,5% dos residentes em Congonhas e Conselheiro Lafaiete, ajustando as partes que tal oferta e concessão, de 
caráter não obrigatória, não gera arguição para pagamento de horas in itinere ou tempo à disposição da 
empresa. 
  
§1º. O empregado que fizer uso de meio de transporte próprio para ida/volta do trabalho terá inteira 
responsabilidade sobre o percurso, devendo assinar declaração no ato da sua admissão que não vai fazer uso do 
transporte oferecido pela empresa. 
§2º.  Aquele que assinar declaração e posteriormente pretender fazer uso do transporte oferecido pela empresa, 
deverá comunicar formalmente a necessidade do uso do transporte. 
 

Auxílio Saúde  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - PLANO DE SAÚDE/CONVÊNIO  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/04/2015  
 
A empresa contratará Plano Coletivo Empresarial de assistência médica com cobertura para hospitais e 
profissionais e abrangência geográfica para as cidades de Ouro Branco, Conselheiro Lafaiete e Congonhas, para 
os empregados.  
  
§ 1º. Independente do custo, o limite de desconto do empregado fica estabelecido em 38% (trinta e oito por 
cento) do valor pago pela empresa, arcando a empresa com a taxa de adesão. 
§ 2º. A inclusão de dependentes, nos termos definido em lei, é facultada, arcando o titular com o custo total do 
Plano, inclusive com a taxa de adesão.  
§ 3º. A co-participação do empregado em consultas e exames deverá ser pré-definida na contratação, devendo a 
empresa contratar o menor preço possível, buscando melhor custo para o empregado.  
§ 4º. O Plano será no mínimo com cobertura Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia mais cobertura de Acidente 
do Trabalho, abrangendo enfermaria, ficando a opção de apartamento oferecida ao empregado, arcando este 
com a diferença entre os planos.  
§ 5º. Em casos excepcionais a empresa poderá oferecer o plano com cobertura de apartamento para algum 
empregado, de acordo com a gravidade de seu tratamento exigido em caso de acidente do trabalho, não 
podendo tal exceção ser considerada tratamento diferenciado e venha ser reivindicado pela categoria igualdade 
de cobertura.  
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - MEDICAMENTOS  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/04/2015  
 
A compra de medicamentos em órgão credenciado, devidamente comprovada com nota fiscal, passará a ser 
descontada na folha de pagamento do empregado, em parcela única. 
  
Parágrafo único. 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. 
 

Seguro de Vida  
 



 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - SEGURO DE VIDA  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/04/2015  
 
A Empresa manterá contratação de apólice de seguro de vida em grupo para cobertura de sinistros de morte 
natural, acidental e invalidez permanente total de seus empregados, com indenização mínima de R$15.000,00 
(quinze mil reais). A empresa arcará com 100% do custo do seguro. 

Parágrafo único. A Empresa enviará cópia, para todos os empregados e para o Sindicato, da apólice de seguro e 
informativo contendo o valor da indenização. 

  
 

Outros Auxílios  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DIÁRIAS  
 
 
No caso de prestação de serviços externos, que resulte ao empregado despesas superiores às habituais, no que 
se refere a transporte, estadia e alimentação, e desde que tais despesas não sejam anteriormente contratadas ou 
regulamentadas, a empresa reembolsará a diferença que for comprovada. 
 

 
Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades  

 
Normas para Admissão/Contratação  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - SALÁRIO NA READMISSÃO DE EMPREGADOS  
 
 
O empregado, readmitido no prazo máximo de 12 meses após a demissão, para o mesmo cargo que exercia 
anteriormente, não poderá receber salário inferior ao que recebia na data da demissão, acrescido dos reajustes 
porventura concedidos coletivamente à sua categoria profissional. 
  
 

Outras normas referentes a admissão, demissão e modalidades de contratação  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - PROCESSOS SELETIVOS  
 
 
Em seus processos seletivos, a Empresa buscará em seu quadro interno de empregados, o profissional para 
preenchimento do cargo, dando prioridade ao aproveitamento de seus empregados que estudam e trabalham em 
regime de turno, visando obtenção de uma vaga no horário administrativo. 
 

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

 
Plano de Cargos e Salários  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS  
 
 
A empresa pratica uma sistemática para concessão de promoções para seus empregados a cada semestre. 
  



Parágrafo único. O Plano de Cargos e Salários será implantado posteriormente. 
 

Atribuições da Função/Desvio de Função  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/04/2015  
 

A partir do décimo dia consecutivo de substituição em caráter eventual, a Empresa pagará ao empregado 
substituto o mesmo salário do titular, proporcionalmente ao período de substituição, exceto em casos de férias. 

 
Ferramentas e Equipamentos de Trabalho  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - FERRAMENTAS - DESCONTO  
 
 
A empresa não poderá descontar dos empregados o valor de ferramentas danificadas em serviço, a não ser que 
comprovem o dolo do empregado. 
 

Estabilidade Mãe  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - GARANTIA DE EMPREGO À GESTANTE  
 
 

Fica vedada a dispensa arbitrária e sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez 
até 120 (cento e vinte) dias após o término da licença compulsória prevista pela Constituição, conforme 
legislação em vigor. A dispensa será permitida quando da extinção da Empresa, o que a tornará legal. 

 
Estabilidade Acidentados/Portadores Doença Profissional  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - ACIDENTE DO TRABALHO - GARANTIA  
 
 
A Empresa dará aos empregados garantia de emprego quando retornarem ao trabalho, após a alta do INSS 
conforme Lei. 
 

Estabilidade Aposentadoria  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - GARANTIA AO EMPREGADO EM VIAS DE APOSENTADORIA  
 
 

Aos empregados que contem com um mínimo de 05 (cinco) anos na empresa, e que, comprovadamente, 
estiverem a um máximo de 12 (doze) meses para aquisição do direito à aposentadoria integral (35 anos para o 
homem e 30 anos para a mulher, de contribuição para a previdência social, ou 25 anos nos casos de 
aposentadoria especial, prevista no art. 57 da Lei 8.213/91), fica assegurado o emprego ou os salários, durante o 
período que faltar para a aquisição do direito. 

§ 1º. O benefício previsto nesta cláusula somente será devido, caso o empregado esteja com a idade mínima 



para fins de aposentadoria, estabelecida pelo Regulamento da Previdência Social, e desde que o empregado 
informe a empresa, por escrito, que encontra-se em um dos períodos de pré-aposentadoria, salvo se todo o 
período de trabalho gerador de direito à aposentadoria tiver sido cumprido na própria empresa. 

§ 2º. A comunicação à empresa deverá ocorrer no máximo de 60 (sessenta) dias após o empregado completar 
34 ou 24 anos de contribuição previdenciária, conforme o caso. 

§ 3º. Caso o empregado dependa de documentação para a comprovação do tempo de serviço, será concedido 
prazo de 45 dias, a partir da comunicação efetuada à empresa. 

§ 4º. Não tendo o empregado cumprido o disposto nos parágrafos 1º, 2º, 3º, mas comprovando após sua 
dispensa, durante o período de aviso prévio trabalhado ou indenizado, estar nas condições previstas nesta 
cláusula, a empresa poderá optar por reintegrá-lo ou ficará obrigada a reembolsar-lhe, mensalmente, o mesmo 
valor que ele pagar à previdência social, durante o período que faltar para completar o tempo de contribuição 
previsto no “caput”, e que permanecer como contribuinte autônomo ou voluntário, que será, no máximo, de 12 
(doze) meses. 

§ 5º. Obtendo o empregado novo emprego, cessa para a empresa, a obrigação prevista no parágrafo anterior. 

§ 6º. Para efeito do reembolso, competirá ao empregado comprovar, mensalmente, perante a empresa, o 
pagamento que houver feito à previdência. 

§ 7º. As condições desta cláusula prevalecem enquanto forem mantidas as atuais condições de aposentadoria 
por tempo de serviço. 

 
Outras normas de pessoal  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS PARA A PREVIDÊNCIA 
SOCIAL  
 
 

A empresa deverá preencher os formulários exigidos pela Previdência Social, abaixo indicados, quando solicitado 
pelo empregado, nos seguintes prazos e condições: 

a)  Para fins de obtenção de auxílio-doença: 05 (cinco) dias úteis; 
b)  Para fins de aposentadoria: 30 (trinta) dias úteis. 
c)  Para fins de obtenção de aposentadoria especial: 60 (sessenta) dias úteis. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO  
 
 
A Empresa se obriga a fornecer a seus empregados, comprovante de seus salários, com discriminação dos 
valores e respectivos descontos, e, quando for o caso, do pagamento da participação nos lucros ou resultados. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - COMODATOS  
 
 

Fica acordado que os bens da empresa que forem cedidos aos seus funcionários para utilização em desempenho 
da função nos horários que foram contratados, estando desautorizada a utilização dos mesmos fora do horário, 
serão regidos por contrato de comodato, devendo respeitar e honrar com suas clausulas de forma a não haver 



danos as partes.  

 
 

Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Duração e Horário  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - JORNADA DE TRABALHO (COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO)  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/04/2015  
 
A jornada de trabalho será em regime de compensação, cumprindo a jornada de 44 (quarenta e quatro) horas 
semanais, de 7:00 às 17:00 horas de segunda a quinta-feira, e de 7:00 às 16:00 horas na sexta-feira, com 
intervalo de 1 (uma) hora para repouso e alimentação. 
  
§ 1º. Convencionam as partes que os minutos que antecedem ou sucedem a jornada, até o limite de 15 minutos 
no início e 15 minutos no término, não incorporam a mesma, portanto, não serão tidos como tempo à 
disposição, não gerando direitos ao pagamento de horas extras. 
§ 2º. Fica a empresa autorizada a prorrogar em até 30 (trinta) minutos diários o final da jornada normal de 
trabalho, bem como aos sábados, para compensações de dias de trabalho e prolongamento de feriados. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - JORNADA ESPECIAL  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/04/2015  
 
Faculta-se a adoção do sistema de trabalho denominado “Jornada Especial”, com 12 (doze) horas de trabalho 
por 36 (trinta e seis) horas de folga. 
  
§ 1º. Para os que trabalham sob a denominada “Jornada Especial”, as 12 (doze) horas serão entendidas como 
normais, sem incidência do adicional da Cláusula Horas Extras do Acordo Coletivo de Trabalho, ficando 
esclarecido igualmente não existir horas extras no caso de serem ultrapassadas 44 (quarenta e quatro) horas de 
uma semana, desde que o excesso seja compensado na semana seguinte, o que é próprio desta “Jornada 
especial”. 
§ 2º. Fica assegurado, no curso da “Jornada Especial”, um intervalo de 01 (uma) hora para repouso e 
alimentação. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - JORNADA DE TRABALHO ADMINISTRATIVO  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/04/2015  
 
A jornada de trabalho será de 44 horas semanais, seguindo horário “A” previsto na Cláusula Turno de 
Revezamento.  
  
 
 

Prorrogação/Redução de Jornada  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - DAS HORAS SUPLEMENTARES - ATÉ O LIMITE DE DUAS DIÁRIAS  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/04/2015  
 
É permitido ao empregado, a prestação de até 2 (duas) horas suplementares por dia, em casos de necessidade 
imperiosa e inadiável, as quais serão remuneradas com o acréscimo  previsto na Cláusula de Horas Extras deste 
Acordo. 



 
Intervalos para Descanso  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - INTERVALO ALIMENTAR  
 
 
A Empresa adotará o mesmo intervalo para refeição e descanso concedido pela empresa contratante dos 
serviços, ficando eliminada a marcação do cartão de ponto neste intervalo. 
 

Controle da Jornada  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - REGISTRO DE FREQUÊNCIA  
 
 
O registro de ponto será de acordo com a legislação pertinente, sendo que a empresa poderá adotar registro 
mecânico de frequência, ficando cada empregado na obrigação de registrar seu ponto. 
 

Turnos Ininterruptos de Revezamento  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - TURNO DE REVEZAMENTO  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2014 a 30/04/2015  
 
A Empresa continuará a praticar regime de trabalho em turno de revezamento, sendo dois turnos de duas letras, 
com jornada semanal de 44 horas, com folgas aos sábados e domingos, nos horários discriminados abaixo, 
cumprindo o disposto no art. 7º, incisos XIII e XIV da Constituição Federal de 1988. 
  

HORÁRIO "A" DE ÀTE 
2ª A 5ª FEIRA 07 HORAS 17 HORAS 

6ª FEIRA 07 HORAS 16 HORAS 
      

HORÁRIO "B" DE ATE 
2ª A 5ª FEIRA 17 HORAS 02:30 HORAS 

6ª FEIRA 16 HORAS 00:30 HORAS 
  
§ 1º. Convencionam as partes que os minutos que antecedem ou sucedem a jornada, até o limite de 15 minutos, 
no início ou no término, não incorporam a mesma, portanto não serão tidos como tempo à disposição, não 
gerando direitos ao pagamento de horas extras.  
§ 2º. Fica a empresa autorizada a prorrogar em até 60 minutos diários no final da jornada normal de trabalho ou 
convocação para trabalho aos sábados, para compensações de dias de trabalho e prolongamento de feriados.  
§ 3º. O previsto nos parágrafos anteriores, aplica-se ao setor administrativo previsto na clausula jornada de 
trabalho - administrativo. 
§ 4º. Os colaboradores que prorrogarem horário de trabalho para prolongamentos de feriados e, por necessidade 
da empresa vierem a trabalhar sem fazer uso da compensação, receberão como hora adicional normal.  
§ 5º. A Empresa poderá implantar outros regimes de turno com observância das normas legais. 
 

Jornadas Especiais (mulheres, menores, estudantes)  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - EMPREGADO ESTUDANTE  
 
 
O empregado estudante, matriculado em curso regular previsto em lei, desde que faça comunicação prévia à 
empresa, com 72 (setenta e duas) horas, munido de declaração fornecida pelo respectivo estabelecimento de 
ensino, terá abonada sua ausência para prestação de prova escolar, desde que o horário da prova coincida com 
seu horário de trabalho. O empregado deverá apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a prova, o 



comprovante de comparecimento. 
 

 
Férias e Licenças  

 
Outras disposições sobre férias e licenças  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - FÉRIAS PROPORCIONAIS  
 
 
A empresa cumprirá o disposto na Súmula 261 do TST, pagando as férias proporcionais ao empregado que se 
demitir com menos de 12 meses de serviço. 
 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - LICENÇA PARA CASAMENTO  
 
 
A ausência ao trabalho, em virtude de casamento, prevista no Inciso II do Artigo 473 da CLT, será de 5 (cinco) 
dias úteis consecutivos. 
  
 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - LICENÇA PATERNIDADE  
 
 
A licença paternidade prevista no inciso XIX, do Artigo 7

o
, combinado com o § 1

o
 do Artigo 10, do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, ambos da Constituição Federal, será concedida a partir da data do 
parto ou da internação, da esposa ou companheira, à escolha do empregado. 
  
Parágrafo único. Esta licença será de 5 (cinco) dias corridos, neles incluindo-se o dia previsto no inciso III do 
Artigo 473 da CLT. 
 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - AUSÊNCIA JUSTIFICADA  
 
 
O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço por 02 (dois) dias no mês, sem prejuízo de sua 
remuneração, nos casos de internação de dependentes ou falecimento de sogro ou sogra, mediante 
comprovação. 
 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - CONCESSÃO DE FÉRIAS  
 
 
As férias individuais ou coletivas serão comunicadas ao empregado, obrigatoriamente, por escrito e com 
antecedência mínima de trinta dias, vedada a fixação do seu início em dia imediatamente anterior a folgas 
semanais, feriados (compensados ou não), dias santos ou dias de inocorrência de trabalho. 
  
§ 1°. 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 com a licença, exigindo-se, porém, que este faça a 
comunicação à Empregadora por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, comprovando 
oportunamente o matrimônio. 
§ 2°. Ocorrendo de esposo e esposa ou companheiro e companheira, trabalharem na Empresa, deverá a 
empresa, observado o período aquisitivo e a requisição do empregado, com no mínimo 60 (sessenta) dias de 
antecedência, conceder as respectivas férias em períodos coincidentes, ressalvando, ainda, a disponibilidade e 
oportunidade desta concessão por parte da Empresa. 
 
 



 
Saúde e Segurança do Trabalhador  

 
Equipamentos de Proteção Individual  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO  
 
 
A empresa fornecerá aos empregados, gratuitamente, EPIs em perfeito estado de conservação e funcionamento, 
sempre que as medidas de proteção coletivas adotadas pela empresa não oferecerem completa proteção contra 
os riscos de acidente ou doença do trabalho. 
  
Parágrafo único. Os EPIs serão fornecidos de acordo com a necessidade do trabalho, ficando os empregados 
obrigados ao uso dos mesmos durante o horário de trabalho, devolvendo-os quando da troca ou por ocasião do 
desligamento da Empresa. 
 

Uniforme  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - UNIFORMES  
 
 

A Empresa fornecerá a seus empregados, gratuitamente, até 02 (dois) uniformes por ano para o pessoal que 
trabalha em horário administrativo (escritório) e 03 (três) uniformes por ano para os empregados que trabalham 
no setor operacional.  

Parágrafo único. O uso de uniformes de trabalho será obrigatório e o empregado é responsável por sua 
conservação e higienização, bem como pela apresentação e devolução dos mesmos, em caso de troca por outro, 
extinção ou rescisão do contrato de trabalho. 

  

 
CIPA – composição, eleição, atribuições, garantias aos cipeiros  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - PROCESSO ELEITORAL DA CIPA  
 
 
A Empresa se compromete a observar as seguintes condições e obrigações relativamente ao processo eleitoral 
da “CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes”: 
a)       Fornecer aos empregados que se candidatarem às eleições da CIPA comprovante de inscrição, em papel 

timbrado da Empresa; 
b)       Comunicar aos empregados, após o encerramento das inscrições, através de Edital a ser afixado nos 

quadros de avisos, ali permanecendo até a data da eleição, a relação nominal dos candidatos inscritos, 
conforme fichas de inscrição. 

c)       Encaminhar ao Sindicato a referida relação, antes da realização da eleição, bem como comunicar os 
resultados das eleições, indicando o nome dos empregados eleitos, titulares e suplentes. 

 
Aceitação de Atestados Médicos  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - ATESTADO MÉDICO  
 
 
Os atestados médicos deverão ser acatados pela empresa, conforme lei, devendo ser entregues na empresa em 
até 2 (dois) dias do afastamento sob pena de não serem acatados.  



  
Parágrafo único. Os atestados para serem acatados deverão estar preenchidos corretamente, sem erros de 
informações e de forma legível.  
 

Readaptação do Acidentado e/ou Portador de Doença Profissional  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - ACIDENTE DO TRABALHO – READAPTAÇÃO  
 
 
A empresa envidará todos os esforços para que os empregados que retornarem do INSS recebendo auxílio-
acidente, por se encontrarem com redução de sua capacidade de trabalho, e cujo processo de readaptação 
ocorreu através de Centro de Readaptação do INSS, sejam remanejados para outras funções condizentes com a 
sua capacidade de trabalho. 
  
§ 1º. Nos casos de doença profissional, este compromisso de remanejamento somente ocorrerá quando a 
mesma tiver sido adquirida no atual emprego e enquanto a doença perdurar. 
§ 2º. Os empregados readaptados não poderão servir de paradigma para reivindicações salariais. 
 

Acompanhamento de Acidentado e/ou Portador de Doença Profissional  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - TRATAMENTO MÉDICO/ACIDENTE DE TRABALHO  
 
 
A empresa se compromete a processar o tratamento e assistência médica necessários ao empregado acidentado 
no trabalho, gratuitamente. 
  
 

Outras Normas de Proteção ao Acidentado ou Doente  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO – CAT  
 
 
A Empresa deverá comunicar ao INSS todo acidente ou doença profissional, através da Comunicação de 
Acidente do Trabalho – CAT. 
  
§ 1

o
. A Empresa fica obrigada a enviar ao Sindicato, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar do sinistro, 

cópia da CAT, inclusive a de reabertura de acidente do trabalho, devidamente preenchidas conforme 
determinação da Previdência Social. 
§ 2

o
. O trabalhador acidentado ou seus dependentes receberão, também, cópia da CAT. 

§ 3
o
. No caso de acidente do trabalho grave ou fatal, as Empresa ficam obrigadas a comunicar o fato, 

imediatamente, ao Sindicato e à família do empregado acidentado. 
§ 4

o
. Na ocorrência de acidente do trabalho grave ou fatal, a Empresa fica obrigada a requerer lavratura do 

Boletim de Ocorrência da Polícia Militar – BOPM, devendo enviar uma cópia para o Sindicato. 
 

 
Relações Sindicais  

 
Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - LIBERAÇÃO DE DIRETORES  
 
 

É livre a entrada de diretores do Sindicato representante da categoria, na área interna da empresa. 



 
Contribuições Sindicais  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL  
 
 

A Empresa descontará de todos os empregados importância correspondente a R$ 1,00 (hum real) do salário-
base para os empregados sócios do Sindicato, e R$ 10,00 (dez reais) para os não sócios do Sindicato, numa 
única parcela a ser descontada no salário referente ao mês de setembro/2014, devendo ser repassada ao 
Sindicato até o dia 10/10/2014. 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 QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - 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 aprovação do presente Acordo, mediante solicitação 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 de Pessoal da empresa, relação dos empregados para os quais não deverá incidir o desconto. 
 

Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - REPASSE DE CESTA BÁSICA  
 
 
A Empresa fornecerá, mensalmente, uma cesta básica ao Sindicato dos Metalúrgicos de Ouro Branco, que fará 
distribuição a metalúrgicos afastados do trabalho e que estejam passando por dificuldades financeiras. 
  
Parágrafo único. O Sindicato informará à empresa o nome e endereço do beneficiário, para certificação do 
fornecimento, caso seja de seu interesse. 
 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - COMPROVANTES DE RECOLHIMENTOS  
 
 
A empresa enviará ao Sindicato cópia de comprovantes de recolhimentos bancários relativos a contribuições e 
mensalidades a favor da Entidade, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o respectivo pagamento. 
 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA - QUADRO DE AVISOS  
 
 
A Empresa se compromete em manter quadro de avisos, onde serão afixados comunicados diversos de interesse 
dos empregados. 
  
 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA - LISTAGEM DE SÓCIOS  
 



 

A empresa se compromete a enviar ao Sindicato, até o dia 10 do mês subsequente ao desconto, a listagem 
atualizada dos empregados sócios da entidade e o valor do desconto. 

 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA - HOMOLOGAÇÃO NO SINDICATO  
 
 
As homologações de rescisões de contratos feitas com a assistência do Sindicato Profissional serão efetuadas 
de 2ª a 6ª feira de 08 às 11 horas, devendo a entidade sindical ser comunicada com antecedência mínima de 08 
(oito) dias, para a devida programação. 
 

 
Disposições Gerais  

 
Regras para a Negociação  

 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA - VIGÊNCIA NORMATIVA  
 
 

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. 

 
Mecanismos de Solução de Conflitos  

 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUARTA - JUÍZO COMPETENTE  
 
 
Será competente a Justiça do Trabalho para dirimir quaisquer divergências na aplicação deste Acordo, na 
impossibilidade de composição amigável entre as partes. 
 

Aplicação do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUINTA - CUMPRIMENTO DO ACORDO  
 
 
As partes obrigam-se a observar fiel e rigorosamente as cláusulas do presente Acordo, por expressar o ponto de 
equilíbrio entre as reivindicações apresentadas pelo Sindicato Profissional e os oferecimentos feitos em 
contraproposta formulada pela Empresa. 
 

Descumprimento do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEXTA - MULTA POR INFRAÇÃO AO ACORDO  
 
 
Fica estabelecida uma multa de 2% (dois por cento) do piso salarial por infração e por empregado, em caso de 
descumprimento por parte da empresa, de qualquer das cláusulas contidas neste Acordo, desde que não 
cominadas com qualquer multa específica, revertendo seu valor em favor do funcionário, conforme determina o 
art. 613 da C.L.T. 
 



Renovação/Rescisão do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SÉTIMA - PRORROGAÇÃO, DENÚNCIA OU REVOGAÇÃO  
 
 
O processo de prorrogação, de denúncia ou revogação total ou parcial do presente Acordo, ficará subordinado às 
normas estabelecidas pelo artigo 615 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
 

Outras Disposições  
 

 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA OITAVA - NÃO SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGENS  
 
 
Fica convencionado que, no caso de ocorrer qualquer alteração na legislação, não poderá haver, em hipótese 
alguma, a aplicação cumulativa de vantagens, em relação às previstas neste Acordo, prevalecendo, neste caso, 
apenas a situação mais favorável. 
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