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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  
 
ISS SERVISYSTEM DO BRASIL LTDA. , CNPJ n. 43.709.799/0006-07, neste ato representado(a) por seu 
Diretor, Sr(a). CARLOS ALBERTO DOS ANJOS FERREIRA e por seu Gerente, Sr(a). JOSE EUZEBIO DE 
ASSIS; 
  
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 janeiro de 2014 a 
31 de dezembro de 2015 e a data-base da categoria em 01º de janeiro.  
 
 
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, Jeceaba/MG, Ouro Branco/MG e São Brás do Suaçuí/MG.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/01/2014 a 31/12/2014  
 

A partir da vigência do presente acordo, o piso salarial será de R$ 765,00  (Setecentos e 
Sessenta e Cinco Reais) por mês. 
 

Reajustes/Correções Salariais  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL  
 



VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/01/2014 a 31/12/2014  
 

A Empresa concederá a partir de 01/01/2014, para todos os empregados, reajuste 5,56% 
correspondente ao INPC/IBGE integral do período de 01/01/2013 a 31/12/2013, a ser aplicado 
nos salários vigentes em dezembro/2013. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - AUMENTO REAL  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/01/2014 a 31/12/2014  
 

A Empresa concederá, ainda, a partir de 01/01/2014, aumento real no importe de 1,16% (um 
vírgula dezesseis por cento), sobre os salários já reajustados pelo índice da cláusula 4ª.

 
 

Pagamento de Salário – Formas e Prazos  
 

 
CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 
 

O pagamento de salários será efetuado até o 5º dia útil do mês subseqüente. 
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 trabalhado na quinzena o período correspondente; 
b)      O pagamento deste adiantamento deverá ser efetuado até o dia 20 (vinte) de cada mês. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - 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 OITAVA - FUNÇOES 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 NONA - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO  
 
 

A Empresa concederá aos empregados da correspondente categoria profissional, antecipação 
de 50% (cinqüenta 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 subseqüente ao de gozo de 



férias pelo empregado, se requerido.  
 

Outras Gratificações  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - ABONO ÚNICO/ PLR  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/01/2014 a 31/12/2014  
 

A Empresa pagará a todos os empregados abrangidos por este Acordo um abono em 
substituição a PLR, até o dia 05/03/2014, em valor equivalente a R$ 215,00 (duzentos e 
Quinze Reais) referente a ABONO Á TÍTULO DE PLR aos Empregados que estiver ativo até 
31/12/2013. 
 

Adicional de Hora-Extra  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - HORAS EXTRAS  
 
 

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 com o 
acréscimo de 100% (cem por cento) em relação à hora normal, para todas as horas. 
 

Adicional Noturno  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ADICIONAL NOTURNO  
 
 
A Empresa remunerará a hora noturna compreendida entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 05 (cinco) 
horas do dia posterior, com adicional de 37,14% (trinta e sete vírgula quatorze por cento) sobre a hora normal. 
 

Adicional de Insalubridade  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ADICIONAIS 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. 
 
Parágrafo único. O levantamento ambiental deverá ser apresentado aos empregados, bem 
como ao Sindicato. 

  

 
Auxílio Alimentação  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORNECIMENTO DE LANCHES  
 
 



A Empresa se compromete a fornecer alimentação gratuita a seus empregados nos casos de 
prestação de serviço extraordinário, além da jornada normal, desde que a prestação ocorra 
por período igual ou inferior a 01 (uma) hora. Nos períodos acima de 01 (uma) hora será 
fornecida refeição, que poderá ser trocada por lanche, a critério do empregado. 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - INTERVALO ALIMENTAR  
 
 
A Empresa concederá o intervalo de 01 (uma) hora para refeição e descanso, ficando eliminada a marcação 
do cartão de ponto neste intervalo. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA  
 
 

A Empresa fornecerá a seus empregados, sem nenhum ônus para estes, alimentação em 
refeitórios próprios ou de terceiros, bem como café da manhã para aqueles que estiverem 
alojados em suas instalações.  
 
Parágrafo único. Será mantido fornecimento de cesta básica a todos os empregados, 
composta de 15 (quinze) itens, todos produtos de primeira qualidade: 
 

10 Kg Arroz tipo 1 

10 Kg Açúcar cristal 

02 Kg Feijão 

03 Lt 900 ml Óleo de soja 

01 Kg Café em pó 

01 Kg Fubá 

01 Kg Sal iodado 

01 Kg Macarrão espaguete 

02 Un 200 gr Sabão em barra 

01 Kg Farinha de mandioca 

01 Kg Farinha de trigo 

02 Lt 140 gr Extrato de tomate 

02 Lt 200 gr Salsicha 

01 Tubo 90 gr Creme dental 

02 Un 90 gr Sabonete 

 
§ 1°. Será mantido o fornecimento da cesta/cartão alimentação a todos os empregados 
afastados do trabalho pelo período de 6  meses. 
 

Auxílio Transporte  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - TRANSPORTE  
 
 

A Empresa fornecerá transporte gratuito aos seus empregados. 
 

Auxílio Saúde  
 



 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - PLANO DE SAÚDE  
 
 

A Empresa contratará Plano de assistência médica, com hospitais e profissionais de Ouro 
Branco, Conselheiro Lafaiete, Congonhas e Belo Horizonte/MG, para os empregados  ou 
manterá convênio médico-hospitalar com a Fundação Ouro Branco e Aceob, sem ônus para 
os empregados. 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - MEDICAMENTOS  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/01/2014 a 31/12/2014  
 

A compra de medicamentos em órgão credenciado, devidamente comprovada com nota fiscal, 
passará a ser descontada na folha de pagamento do empregado, em uma parcela. 
  
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. 
 

Auxílio Morte/Funeral  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - AUXÍLIO FUNERAL  
 
 

A empresa, por ocasião do falecimento do empregado, ficará obrigada a pagar juntamente 
com o saldo de salário e/ou verbas rescisórias, a quantia equivalente a 01 (um) salário base, a 
título de Auxílio Funeral. 
 
Parágrafo único. A Empresa arcará também com as despesas de funerais de dependentes do empregado, 
assim considerados, o cônjuge ou companheira (o), filhos ainda dependentes de acordo com a 
regulamentação do INSS e ascendentes pai/mãe sendo que nestes casos o valor do auxílio funeral será de 
R$500,00 (quinhentos reais) por evento. 
 

Seguro de Vida  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - SEGURO DE VIDA  
 
 

A Empresa contratará apólice de seguro de vida em grupo, sem ônus para os empregados. 

Morte Natural R$10.000,00 

Morte por acidente R$ 20.000,00 

Cônjuge R$5.000,00 

Filho R$1.000,00 

 
§ 1º O pagamento da indenização, total ou parcial, causa  de exclusão e outros fatos 
impeditivos do benefício serão aqueles determinados pelo contrato firmado pela seguradora, 
que será a única responsável pelo pagamento do prêmio. 
  

§ 2º A empresa colocará à disposição, no escritório sede, para o empregado interessado, uma 



cópia da apólice de seguro e informativo contendo o valor da indenização, e enviará outra 
cópia destes documentos para o sindicato. 

§ 3º Ajustam as partes que o benefício previsto nesta cláusula não possui natureza salarial, 
não se incorporando, em nenhuma hipótese, à remuneração para quaisquer efeitos. 

 
Outros Auxílios  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - 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 TERCEIRA - 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. 

 
 

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

Atribuições da Função/Desvio de Função  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO  
 
 
A partir do oitavo 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 caso de férias. 

 
Ferramentas e Equipamentos de Trabalho  

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

 
Estabilidade Mãe  

 
 



CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - GARANTIA DE EMPREGO À GESTANTE  
 
 

Fica vedada a dispensa arbitrária e sem justa causa da empregada gestante, desde a 
confirmação da gravidez até 30 (trinta) 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 VIGÉSIMA SÉTIMA - ACIDENTE DO TRABALHO - GARANTIA  
 
 

Aos empregados que se afastarem pelo INSS, ou seja, por período superior a 15 (quinze) 
dias, além da observância das disposições da Lei n° 8.213 (oito mil duzentos e treze) de 24 de 
julho de 1991, ou de suas sucessoras, a Empresa continuará dando garantia de emprego, 
quando retornarem ao trabalho, após a alta do INSS, por um período de mais 30 (trinta) dias, a 
não ser em razão de prática de falta grave ou justa causa. 
 
 

Estabilidade Portadores Doença Não Profissional  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - ACIDENTE DO TRABALHO - GARANTIA  
 
 

Aos empregados que se afastarem pelo INSS, ou seja, por período superior a 15 (quinze) 
dias, além da observância das disposições da Lei n° 8.213 (oito mil duzentos e treze) de 24 de 
julho de 1991, ou de suas sucessoras, a Empresa continuará dando garantia de emprego, 
quando retornarem ao trabalho, após a alta do INSS, por um período de mais 30 (trinta) dias, a 
não ser em razão de prática de falta grave ou justa causa. 
 
 

Outras normas de pessoal  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - 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. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - 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: 02 (dois) dias úteis; 
b)       Para fins de aposentadoria: 10 (dez) dias úteis. 
c)       Para fins de obtenção de aposentadoria especial: 20 (vinte) dias úteis. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - EDUCAÇÃO NIVEL FUNDAMENTAL  



 
 

A empresa se compromete a estimular seus empregados a completarem seus estudos de 
nível fundamental. Para tanto, a empresa  irá estudar uma maneira de viabilizar a seus 
empregados, gratuitamente, toda a infra-estrutura necessária, bem como profissionais 
habilitados, visando a elevação da escolaridade. 
 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - ATESTADO MÉDICO  
 
 

Os atestados médicos deverão ser acatados pela empresa, conforme lei. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DIFERENÇAS SALARIAIS  
 
 

Caso ocorram diferenças salariais devidas aos empregados em virtude da aplicação do 
Acordo Coletivo, o pagamento deverá ser efetuado no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a 
realização da assembléia da contraproposta de aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho. 
Parágrafo único. O pagamento das diferenças salariais e de verbas rescisórias devidas aos 
ex-empregados, deverá ser efetuado até o dia 20/04/2014. 
 

 
Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas  

 
Duração e Horário  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - JORNADA DE TRABALHO - ADMINISTRATIVO  
 
 

A jornada de trabalho será de 42 horas semanais, de 2ª a 6ª feiras. 
 

Controle da Jornada  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - DO REGISTRO DE FREQÜÊNCIA  
 
 

O registro de ponto será de acordo com a legislação pertinente, sendo que a empresa poderá 
adotar registro mecânico de freqüência, ficando cada empregado na obrigação de registrar 
seu ponto. 
 
 

Turnos Ininterruptos de Revezamento  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - TURNOS DE REVEZAMENTO  
 
 

Se a Empresa praticar turno de revezamento, a partir de 01/01/2014 implantará nova escala 
de trabalho para os empregados que trabalham em regime de turno de revezamento, 
assegurando-lhes jornada de oito  horas diárias, em cumprimento ao disposto no artigo 7o, 



Inciso XIV, da Constituição Federal. 
  

Parágrafo único. Aos empregados que efetivamente trabalharem no regime de turno 
ininterrupto (três turnos de quatro letras) será pago mensalmente um Adicional de Turno 
equivalente a 15% (quinze por cento) do salário-base. 

  

 
Jornadas Especiais (mulheres, menores, estudantes)  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - 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 TRIGÉSIMA OITAVA - 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 TRIGÉSIMA NONA - 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 - AUSÊNCIA JUSTIFICADA  
 
 
O(A) empregado(a) poderá deixar de comparecer ao serviço por 03 (três) dias consecutivos, sem prejuízo de sua 
remuneração, nos casos de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada 
em sua CTPS, viva sob sua dependência econômica, mediante comprovação. 
 
Parágrafo único. A empregada poderá deixar de comparecer ao trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, por 
até 05 (cinco) dias consecutivos, no caso de acompanhamento de internação de filhos menores de 10 (dez) anos 
de idade, mediante recomendação médica e devidamente comprovado por dossiê hospitalar. 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - FÉRIAS – CONCESSÃO  



 
 

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 SEGUNDA - PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO  
 
 
A Empresa fornecerá aos empregados, gratuitamente, EPI’s 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. 

 
Uniforme  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - UNIFORMES/EPI’S  
 
 

A Empresa fornecerá a seus empregados, gratuitamente, até 02 (dois) uniformes por semestre 
para o pessoal que trabalha em horário Administrativo (Escritório) e o que trabalha no setor de 
Produção; e 03 (três) uniformes por semestre para os empregados que trabalham em 
Manutenção.  
Os EPI´s 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. 
 

CIPA – composição, eleição, atribuições, garantias aos cipeiros  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - 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. 

 
Readaptação do Acidentado e/ou Portador de Doença Profissional  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - ACIDENTE DE 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. 

 
Outras Normas de Proteção ao Acidentado ou Doente  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - 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. 
§ 1o.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. 
§ 2o.  O trabalhador acidentado ou seus dependentes receberão, também, cópia da CAT. 
§ 3o.  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. 
§ 4o. 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 QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - LIBERAÇÃO DE DIRETORES  
 
 
É livre a entrada de diretores do Sindicato representante da categoria, na área interna da Empresa. 

 
Contribuições Sindicais  

 



 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/01/2014 a 31/12/2014  
 

  

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 Marçol/2014, devendo ser repassada ao Sindicato até o dia 
05/04/2014. 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 QUADRAGÉSIMA 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 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 Pessoal da Empresa, relação dos empregados para os quais não deverá incidir o desconto. 

 
Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - 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 PRIMEIRA - 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 QUINQUAGÉSIMA 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. 
 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - LISTAGEM DE SÓCIOS  
 
 

A empresa se compromete a enviar ao Sindicato, até o dia 10 do mês subseqüente ao 



desconto, a listagem atualizada dos empregados sócios da entidade e o valor do desconto. 
 

 
Disposições Gerais  

 
Regras para a Negociação  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - NEGOCIAÇÃO  
 
Havendo necessidade, as partes reunir-se-ão a qualquer tempo, para discussão e revisão das cláusulas contidas 
neste ajuste.  
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - 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 01/01/2014 e 
terminando em 31/12/2014. 

 
Aplicação do Instrumento Coletivo  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - 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 QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - MULTA POR INFRAÇÃO AO ACORDO  
 
 
Fica estabelecida uma multa de 10% (dez por cento) do piso salarial (valor unitário), por infração, a ser revertida 
em favor do empregado, uma vez constatado o descumprimento por parte da Empresa de qualquer das cláusulas 
contidas neste Acordo, vedada a cumulação com as penalidades previstas na Legislação Trabalhista. 
 

Outras Disposições  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA 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. 

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - QUADRO DE AVISOS  
 
 



A Empresa se compromete em manter quadro de avisos, onde serão afixados comunicados 
diversos de interesse dos empregados. 
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