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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  
 
GERDAU ACOMINAS S/A, CNPJ n. 17.227.422/0001-05, neste ato representado(a) por seu Gerente, Sr(a). KARLA GRATIVOL ; 
  
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 novembro de 2016 a 31 de 
outubro de 2017 e a data-base da categoria em 01º de novembro.  
 
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 Ouro Branco/MG.  

Salários, Reajustes e Pagamento  
Piso Salarial  

 
CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO DE INGRESSO  
A partir de 01/11/2016, nenhum empregado da correspondente categoria profissional do Sindicato acordante ao ser admitido poderá ser 
atribuído salário de ingresso inferior a R$ 976,50 (novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), excluídos os aprendizes, na forma 
da lei, e os abaixo especificados. 

§1º. Aos empregados oriundos de Centro de Formação Profissional será atribuído piso salarial inicial de R$925,85 (novecentos e vinte e cinco 
reais e oitenta e cinco centavos). O referido piso poderá ser praticado para cada um dos admitidos pelo período de até 24 (vinte e quatro) 
meses, a contar da admissão, enquanto exercerem a função de “Operador Trainee”. 

§2º. O piso salarial de que trata o parágrafo primeiro será atribuído aos empregados que não sejam da categoria profissional do Sindicato 
acordante. 

Reajustes/Correções Salariais  
 

CLÁUSULA QUARTA - ABONO COMPENSATÓRIO  
A Empresa pagará, em favor de cada um de seus empregados abrangidos pelo presente TERMO ADITIVO DE ACORDO COLETIVO DE 
TRABALHO, respeitada a base territorial do Sindicato acordante, um abono especial e desvinculado do salário, no valor bruto de R$2.000,00 
(dois mil reais), a ser creditado na folha de abril de 2017. 

§1º. O abono será pago a todo empregado que esteja com contrato em vigor no dia 31/10/2016, excetuando-se os aprendizes e ocupantes de 
cargos executivos. 

§2º. Aos empregados que estiverem com o contrato de trabalho suspenso é assegurado o recebimento do valor bruto nominal do abono 
quando do retorno às atividades, e desde que tal fato ocorra na vigência deste Acordo Coletivo, nos termos do artigo 471 da CLT. 

 CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE SALARIAL  
A Empresa concederá, a partir de 01/11/2016, para todos os empregados da Usina Ouro Branco, abrangidos por este TERMO ADITIVO 
DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, reajuste de 8,5% (oito vírgula cinco por cento), correspondente ao INPC/IBGE integral do 
período de 01/11/2015 a 31/10/2016, a ser aplicado nos salários vigentes em outubro/2016. 

Parágrafo único. As diferenças dos meses anteriores serão pagas juntamente com o salário de abril/2017. 

Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
Turnos Ininterruptos de Revezamento  

 



CLÁUSULA SEXTA - TURNO BOMBEIROS  
Os trabalhadores no exercício do cargo/função de Bombeiro, que trabalham no turno fixo de 12 horas, passaram, a partir de 01/11/2016, a 
trabalhar em turno de revezamento, de acordo com a tabela de turno aplicável à categoria mencionada, conforme aprovado em Assembleia 
Geral Extraordinária realizada no dia 20 de outubro de 2016. 
 

Relações Sindicais  
Contribuições Sindicais  

 
CLÁUSULA SÉTIMA - CONSTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL  
Acatando decisão da Assembléia dos Empregados, a Gerdau Açominas obriga-se a descontar de todos os empregados da correspondente 
categoria profissional do Sindicato, a importância correspondente a R$1,00 (um real) do salário-base de todos os empregados associados e 
R$20,00 (vinte reais) de todos os empregados não associados ao Sindicato, no mês de fevereiro de 2016. Essa contribuição visa dar 
condições ao Sindicato de gerir o seu patrimônio imobiliário, bem como fazer face à assistência social. 

§ 1
o
 –  Os empregados pertencentes à categoria majoritária que não concordarem com o desconto deverão se manifestar por escrito ao 

Sindicato até o dia 01(primeiro) de abril de 2017. 

§ 2
o
 –  Na eventualidade de reclamação e condenação trabalhista que envolva o desconto referido nesta cláusula, o Sindicato ressarcirá a 

Gerdau Açominas de qualquer condenação, respondendo regressivamente. 

Disposições Gerais  
Renovação/Rescisão do Instrumento Coletivo  

 
CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA NORMATIVA  
O presente termo aditivo terá vigência de 12 (doze meses) meses, iniciando em 01 de novembro de 2016 e terminando em 31 de outubro de 
2017. 

Parágrafo único. A data base da categoria será Primeiro de Novembro. 

CLÁUSULA NONA - 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  
 
 
 

KARLA GRATIVOL  
Gerente  

GERDAU ACOMINAS S/A  
 
 

 
ANEXOS  

ANEXO I - ATA  
 
 

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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