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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2021/2022  

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:   MR029076/2021  
 

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 ; 
  
E  
 
FRAN ELETROMECANICA LTDA , CNPJ n. 03.050.990/0001-60, neste ato representado(a) por seu ; 
  
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 2021 a 
30 de abril de 2022 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 Congonhas/MG.  

Salários, Reajustes e Pagamento  
 

Piso Salarial  
 

CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO DE INGRESSO  
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$1.224,65 (um mil, duzentos e vinte 
e quatro reais e sessenta e cinco centavos) por mês. 
 

Reajustes/Correções Salariais  
 

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL  
A empresa concederá a partir de 01/05/2021, para todos os empregados, reajuste de 7,6% (sete vírgula 
seis por cento), correspondente ao INPC/IBGE integral do período de 01/05/2020 a 30/04/2021 a ser 
aplicado nos salários vigentes em abril/2021. 
 

Pagamento de Salário –  Formas e Prazos  
 

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO DE SALÁRIO  
O pagamento de salários será efetuado até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês vencido. 
 

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  

 
13º Salário  

 
CLÁUSULA SEXTA - ADIANTAMENTO DE 13º 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, podendo ser 
opcional.  
 

Adicional de Hora-Extra  
 



 
CLÁUSULA SÉTIMA - HORAS EXTRAS  
Para os trabalhos executados além da jornada de trabalho, por necessidade imperiosa, as horas extras 
serão remuneradas com os seguintes acréscimos em relação à hora normal: 

-  50% (cinquenta por cento) para as duas primeiras; 

-  75% (setenta e cinco por cento) para a terceira e quarta; 

- 100% (cem por cento) para as demais, bem como para as horas trabalhadas aos sábados, domingos e 
feriados. 

Parágrafo único. A empresa deverá discriminar no contracheque a quantidade de horas extras laboradas e 
respectivos valores. 

Adicional Noturno  
 

CLÁUSULA OITAVA - ADICIONAL NOTURNO  
A empresa remunerará a hora noturna compreendida entre 22 (vinte e duas) horas de um dia até o término 
da jornada do dia imediatamente posterior, com adicional de 20% (vinte por cento) sobre a hora normal. 
 

Adicional de Insalubridade  
 

CLÁUSULA NONA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  
A empresa remunerará seus empregados, que estão expostos a agentes insalubres,  o adicional de 
insalubridade de 20% (vinte por cento), sobre o salário-mínimo. 
 

Adicional de Periculosidade  
 

CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  
A empresa remunerará seus empregados que estão expostos a agentes perigosos com adicional de 
periculosidade no percentual de 30% sobre a hora normal. 
 

Auxílio Alimentação  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CARTÃO ALIMENTAÇÃO  
A empresa fornecerá a todos os trabalhadores(as) um cartão de ticket alimentação no valor de R$211,00 
(duzentos e onze reais), não configurando, tal pagamento, salário in natura.  

§ 1º. No valor mencionado no caput desta cláusula está incluída a importância de R$1,30 (um real e trinta 
centavos), destinada ao custeio operacional do cartão. 

§ 2º. Terá direito ao ticket alimentação o empregado que não tiver faltas não justificadas durante o mês. 

§ 3º. Por ocasião da admissão ou demissão, terá direito ao ticket alimentação o empregado que tiver 
trabalhado parcela superior a 15 dias no mês. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORNECIMENTO DE LANCHES  
Nos casos de prestação de serviço extraordinário acima de 02 (duas) horas, a empresa fornecerá 
alimentação, que, a critério do empregado poderá ser lanche ou refeição. 
  
Parágrafo único. A concessão do benefício prevista nesta Cláusula não configura “salário in natura”, não 
incorporando, portanto, em nenhuma hipótese, ao salário do empregado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO  
A empresa compromete-se a fornecer alimentação a seus empregados. As partes ajustam o desconto em 
folha de pagamento no valor de R$35,46 (trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos) por mês a título de 
alimentação. 
  
Parágrafo único. A concessão do benefício previsto nesta cláusula não configura “salário in natura”, não 
podendo em hipótese alguma  ser incorporado, portanto, ao salário do empregado. 



Auxílio Transporte  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORNECIMENTO DE TRANSPORTE  
Em cumprimento às disposições da Lei 7.418 de 16 de dezembro de 1985, com redação dada pela Lei 
7.619 de 30 de setembro de 1987, regulamentada pelo Decreto nº 95.247 de 16 de novembro de 1997, a 
empresa concederá o vale-transporte. 
  
§ 1º. O desconto será limitado a 6% (seis por cento) de salário-base do empregado, excluídos quaisquer 
adicionais ou vantagens. 
§ 2º. A empresa fornecerá transporte gratuito para os empregados que residam em locais não servidos por 
transporte público. 
 

Auxílio Saúde  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - MEDICAMENTOS  
A compra de medicamentos na empresa ou órgão credenciado, devidamente comprovada com nota fiscal, 
passará a ser descontada na folha de pagamento do empregado. 
  
Parágrafo único. O valor de compra mensal não poderá ultrapassar a R$150,00 (cento e cinquenta reais). 
Compras de valores acima deste limite, somente com autorização da empresa. 
 

Auxílio Morte/Funeral  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - AUXÍLIO FUNERAL  
A empresa, por ocasião do falecimento do empregado, ficará obrigada a pagar, juntamente com o saldo de 
salários e/ou verbas rescisórias, a quantia equivalente a 1 (um) salário de ingresso previsto neste Acordo, a 
título de auxílio-funeral. 
 

Seguro de Vida  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - SEGURO DE VIDA  
A empresa manterá a contratação de apólice de seguro de vida em grupo, para cobertura de sinistros de 
morte natural e invalidez permanente de seus empregados, com indenização de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais). 
  
Parágrafo único. A concessão do benefício prevista nesta Cláusula não configura “salário in natura”, não 
incorporando, portanto, em nenhuma hipótese, ao salário do empregado. 
 

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

 
Atribuições da Função/Desvio de Função  

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO  
A partir do oitavo dia consecutivo de substituição em caráter eventual, a empresa pagará ao empregado 
substituto o mesmo salário do titular, exceto em caso de férias regulamentadas e afastamento por licença 
médica até o período de 30 (trinta) dias. 
 

 
Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas  

 
Intervalos para Descanso  

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - INTERVALO ALIMENTAR  
Fica eliminada a obrigatoriedade de marcação do cartão de ponto nos intervalos para refeições.  
 

 
Saúde e Segurança do Trabalhador  



Uniforme  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - UNIFORMES  
A empresa compromete-se a fornecer, gratuitamente, a seus empregados, 02 (dois) uniformes de trabalho 
por ano, cabendo exclusivamente à empresa definir padrão, tipo e qualidade. 
  
§ 1o. O uso de uniforme de trabalho será obrigatório. 
§ 2o. O empregado será o responsável pela limpeza e conservação dos uniformes. 
 

 
Relações Sindicais  

 
Contribuições Sindicais  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL  
Considerando a autorização prévia e expressa obtida em assembleia, a empresa descontará de todos os 
empregados a 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 junho/2021, devendo ser repassada ao 
Sindicato até o dia 10/07/2021. 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 VIGÉSIMA SEGUNDA - OPOSIÇÃO À CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL  
O empregado que não concordar com o desconto ficará assegurado seu direito de oposição direta e 
pessoalmente ao Sindicato da Categoria, no prazo de 10 (dez) dias contados da transmissão do presente 
Acordo Coletivo de Trabalho no Sistema Mediador do Ministério da Economia. 

§ 1º. Os empregados de empresas localizadas nos municípios onde não existe sede ou sub-sede do 
sindicato profissional, a oposição poderá ser feita mediante correspondência de próprio punho, com AR 
(Aviso de Recebimento), enviada pelos Correios ao sindicato da categoria, no mesmo prazo acima fixado. 

§ 2º. No prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após o vencimento do período de oposição estipulado, 
o Sindicato encaminhará a empresa, a relação de seus empregados que enviaram cartas de oposição. 

Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - 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. 
 

Disposições Gerais  
 

Regras para a Negociação  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - NEGOCIAÇÃO  
Havendo necessidade, as partes reunir-se-ão a qualquer tempo, para discussão e revisão das cláusulas 
contidas neste ajuste. 
 

Aplicação do Instrumento Coletivo  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 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 VIGÉSIMA SEXTA - MULTA POR INFRAÇÃO AO ACORDO  
Fica estabelecida uma multa de 10% (dez por cento) do piso salarial 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. 
 

 
 

RAIMUNDO NONATO ROQUE DE CARVALHO  
Presidente  

SIND TRAB IND SID MET MEC MAT ELET MAT ELETRONICOS OURO BRANCO E BASE  
 
 
 

MATEUS FELIPE PINTO ARAUJO  
Diretor  

FRAN ELETROMECANICA LTDA  
  

 
ANEXOS  

ANEXO I - ATA  
 
 

Anexo (PDF) 

   

 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR029076_20212021_06_08T09_07_58.pdf

