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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 GG LTDA, CNPJ n. 01.472.053/0001-78, neste ato representado(a) por seu Sócio, Sr(a). 
AGUINALDO CELSO DOS REIS; 
  
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 - PISO SALARIAL  
 
 
A partir da vigência do presente acordo, nenhum empregado da correspondente categoria profissional, exceto 

menor aprendiz e estagiário, terá salário de ingresso inferior a R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais) por mês. 

 
Reajustes/Correções Salariais  

 
 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL  
 



 
A Mecânica GG Ltda concederá, a partir de 01/05/2015, reajuste salarial de 8,34% (oito virgula trinta e quatro 
porcento) correspondente ao INPC/IBGE acumulado no período de 01/05/2014 a 30/04/2015, para todos os 
empregados da correspondente categoria profissional, a ser aplicado sobre os salários de Abril/2015. 
 

Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para cálculo  
 

 
CLÁUSULA QUINTA - DIFERENÇAS SALARIAIS  
 
 

O pagamento das diferenças salariais e de verbas rescisórias devidas aos ex-empregados, deverá ser efetuado 
em 06/07/2015 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

Participação nos Lucros e/ou Resultados  
 

 
CLÁUSULA SEXTA - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS  
 
 
A Mecânica GG Ltda compromete-se, em cumprimento à Lei 10.101 de 19.12.2000, a realizar o pagamento da 

Participação nos Lucros ou Resultados relativa ao exercício de 2015, da seguinte forma: pagamento de 40% 

(quarenta por cento) do salário nominal do funcionário em 02 (duas) parcelas, nos dias 06/10/2015 e 04/03/2016. 

  
§1º. O pagamento da PLR será para os empregados que estavam em sua folha de pagamento a partir de 1º de 

janeiro de 2015 e, proporcionalmente aos admitidos posteriormente, contando como mês, o período igual ou 

superior a 15 (quinze) dias. O salário utilizado será o último salário do funcionário ou o correspondente ao mês do 

pagamento da PLR. 

§ 2º. Estarão exclusos da PLR aprendizes e estagiários. 

§ 3º. Para casos de afastados pelo INSS será paga a PLR proporcional ao período trabalhado, exceto os 

asfastados por motivo de acidente de trabalho. 

 

A Mecânica GG Ltda compromete-se, em apresentar para seus colaboradores até 30/11/2015, um estudo para o 

pagamento da Participação nos Lucros e Resultados com programas de metas e resultados para 2016. 

 
Auxílio Alimentação  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - CARTÃO ALIMENTAÇÃO  
 
 
A empresa concederá um reajuste de 8,34% (oito virgula trinta e quatro por cento) no valor do cartão 

alimentação, passando para R$ 130,00 (cento e trinta reais) mensais, fornecido para todos empregados ativos, 

com vínculo empregatício. 

  
§ 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°. A Empresa se reserva ao direito de não conceder este benefício, caso o funcionário registrar falta sem 

justificativa. 

§ 4º.  Por ocasião da admissão e demissão, terá direito ao benefício o empregado que tiver trabalhado parcela 

igual ou superior a 20 dias no mês. 

§ 5º.  A Empresa se reserva ao direito de não conceder este benefício nos casos de afastamento pelo INSS e 

aposentadoria por invalidez. 

§ 6º. O pagamento da diferença será efetuado em 06/07/2015. 

 
 

Relações Sindicais  
 

Contribuições Sindicais  
 

 
CLÁUSULA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL  
 
 
 Mecânica GG descontará de todos os empregados a importância correspondente a 0,1% (zero vírgula um por 
cento) do salário-base dos associados do sindicato e 2% (dois por cento) do salário-base dos não associados, 
numa única parcela a ser descontada no salário referente ao mês de julho/2015, devendo ser repassada ao 
Sindicato até o dia 08/08/2015. 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 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. 
 Caso haja manifestação de oposição ao desconto da referida contribuição, o Sindicato deverá enviar ao 
Departamento Pessoal da empresa, relação dos empregados para os quais não deverá incidir o desconto. 
 

 
Disposições Gerais  

 
Outras Disposições  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - 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  

 

 

 

AGUINALDO CELSO DOS REIS  

Sócio  

MECANICA GG LTDA  

 

 
  

 


