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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - 2017/2019

Que entre si celebram, por seus respectivos representantes legais, de um lado o Sindicato das
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico de João Monleva-
de, Barão de Cocais, Bela Vista de Minas, São Domingos do Prata/MG.,e de outro lado o
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétri-
co, Material Eletrônico, Desenhos/Projetos, Informática e Recuperação de Metais de João
Monlevade, Rio Piracicaba, Bela Vista de Minas, São Domingos do Prata e São Gonçalo
do Rio Abaixo, têm justo e contratado a presente Convenção Coletiva de Trabalho, mediante
as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - REAJUSTE SALARIAL

Os salários dos empregados devidos em 30/09/2017 abrangidos por esta Convenção Coletiva
serão reajustados da seguinte forma:

- Reajuste Salarial de 1,63% (um vírgula sessenta e três por cento) a partir de 01/10/2017, inci-
dindo sobre os salários devidos em 30/09/2017, com efeitos financeiros a partir de 01.01.2018,
considerando que o Abono Salarial que se segue, compensará a diferença dos meses 10 a 12
de 2017.

- Abono Salarial = Será pago abono salarial no importe de 7% do salário do mês 09/2017, para
compensação da diferença do reajuste salarial constante do item supra da Cláusula 1a, sem
incidência de recolhimentos fiscais e sem integrar ao salário, dada a sua natureza indenizató-
ria. O referido abono será quitado juntamente com o adiantamento salarial do mês 08/2018, ou
seja em 20/08/2018 e em parcela única.

- As DIFERENÇAS SALARIAIS para as Empresas que não fizeram o reajuste em 01/01/18 se-
rão pagas em 1 (uma) parcela, juntamente com o salário do mês de Agosto de 2018, ou seja,
5° dia útil de setembro/2018.

As verbas rescisórias devidas e decorrentes dos contratos de trabalho rescindidos após
01/10/17 serão pagas até 28/02/2019 mediante rescisão complementar.

CLÁUSULA SEGUNDA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Período de vigência do contrato será de no máximo 90(noventa) dias e não será válida e eficaz
a contratação experimental nos casos de readmissão para o mesmo cargo ou função, na mes-
ma empresa.

Parágrafo Único - Também não será válida a contratação experimental quando o empregado
tiver prestado serviço por 90 (noventa) dias para a mesma empresa, salvo se a contratação se
der para outro cargo ou função, para a qual se exija conhecimento especializado.

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL

Os pisos serão reajustados a partir de 01.01.2018, de forma a manter a diferença percentual
anterior sobre o valor do novo mínimo, conforme valores abaixo: /

_ Pessoal não-~ualificado em experiência - R$996,63(novecentos e noventa e s
sessenta 1;;r~avos) por mêsv./~ _
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- Pessoal não qualificado após experiência - R$ 1.032,71 (um mil e trinta e dois reais e se-
tenta e um centavos) por mês.
- Pessoal qualificado em experiência - R$1.137,65 (um mil cento e trinta e sete reais e ses-
senta e cinco centavos) por mês.
- Pessoal qualificado após experiência - R$1.211 ,58(um mil duzentos e onze reais e cin-
quenta e oito centavos) por mês.

Entenda-se por pessoal não qualificado, os que seguem: ajudante, ajudante de eletricista,
ajudante mecânico, almoxarife, auxiliar de escritório, auxiliar de oficina, auxiliar de serviços
gerais, contínuo, faxineiro, guarda-ferramenta, servente, vigia, zelador.
Entenda-se por pessoal qualificado, todas as demais funções não citadas no item acima,
depois de cumprido o período de experiência.

Parágrafo Primeiro: A partir de 1° de janeiro de 2018 desde que não resulte em redução sa-
larial as oficinas de reparação de veículos e acessórios, oficinas de reparos em eletrodomésti-
cos e serralherias, utilizarão os pisos salariais abaixo:

- Pessoal não qualificado em experiência - R$996,63 (novecentos e noventa e seis reais e
sessenta e três centavos) por mês.
- Pessoal não quahficado após experiência - R$ 1.011,24 (um mil e onze reais e vinte e
quatro centavos) por mês.
- Pessoal qualificado em experiência - R$1.030,32 (um mil e trinta reais e trinta e dois cen-
tavos) por mês.
- Pessoal qualificado após experiência - R$1.125,72 (um mil cento e vinte e cinco reais e
setenta e dois centavos) por mês.

CLÁUSULA QUARTA - HORAS EXTRAORDINÁRIAS

As horas extras serão remuneradas, salvo se compensadas dentro do próprio mês, na forma a
seguir:

• 70% (setenta por cento), sobre a remuneração normal, para as horas trabalhadas até o
limite de 20 (vinte) horas mensais.

• 100% (cem por cento), sobre a remuneração da hora normal para as horas extraordiná-
rias prestadas acima de 20 (vinte) horas mensais.

CLÁUSULA QUINTA - SALÁRIO SUBSTITUiÇÃO

•
Fica assegurado ao empregado substituto nas substituições superiores a 30 (trinta) dias con-
secutivos e enquanto perdurar a substituição, o direito de receber a esse título 15% (quinze por
cento) de seu salário.

CLÁUSULA SEXTA - REGIME DE TRABALHO- PRORROGAÇÃO E COMPENSAÇÃO

As empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva adotarão nos horários, turnos, turmas e
setores por elas estabelecidos, quaisquer das jornadas de trabalho constantes dos itens abai-
xo:

a) Jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias, de segunda a sex~a-feira e 4 (quatro) ho-
ras no sábado, totalizando 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 1

b) Jornada e t abalho semanal de 44 (quarenta ,e quatr?) ho~as com _8 (oito) h r , diárias
de se un a exta feira e de ito) horas sabado Sim, sabado .
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c) Jornada de trabalho de 8:48 (oito horas e quarenta e oito minutos) diários de segunda a
sexta, com compensação do horário excedente no sábado, dia em que não haverá ex-
pediente.

d) Jornada de trabalho 9 (nove) horas diárias de segunda a quinta-feira e 8 (oito) horas na
sexta, com compensação do horário excedente se verificando no sábado, dia em que
não haverá expediente.

e) Jornada de trabalho de 12 (doze) horas diárias para paradas acidentais de 48 (quarenta
e oito) horas de duração.

Parágrafo Primeiro - As empresas que prestam serviços na área da Arcelor Mittal Brasil- Usi-
na de Monlevade, manterão o horário de trabalho das alíneas "O" e "E" supra. Fica estabeleci-
do que caso haja jornada além do previsto na alínea "E" supra, as empresas adotarão a jorna-
da de 03 turnos, regime este aplicável a toda e qualquer empresa que venha exercer atividade
nestes mesmos moldes, na área da Arcelor Mittal Brasil - Usina de Monlevade salvo os acor-
dos celebrados em separado.

Parágrafo Segundo"": Em caso de situações extraordinárias, a empresa discutirá junto ao sin-
dicato Patronal e Profissional, a adoção de jornada especial de trabalho.

Parágrafo Terceiro - Caso o sábado seja feriado a jornada será de 08(oito) horas de segunda
a sexta-feira não havendo assim compensação do sábado. Em caso de feriado de segunda a
quinta-feira a hora que deveria ser trabalhada para compensação do sábado, será trabalhada
na sexta feira seguinte ao feriado. Em casos de 02 feriados na mesma semana utilizar-se-ão
02 sextas-feiras seguidas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DESCONTO DE DESPESA

As empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva descontarão na folha de pagamento de
seus empregados os valores relativos a despesas junto ao Sindicato Profissional, desde que
por eles autorizados, por escrito, descontos esses que não poderão ultrapassar de 10% da
remuneração bruta mensal de cada empregado.

Parágrafo Único - No caso de rescisão contratual, terão preferência sobre os descontos para o
Sindicato, os encargos sociais legais e os relativos a Associação beneficente a que se vincular
o empregado, bem como adiantamento e descontos legais a favor da empresa; ao efetuar res-
cisão, a empresa solicitará ao sindicato o saldo do empregado para desconto.

CLÁUSULA OITAVA - ATESTADOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Para abono de faltas ao serviço durante os 15(quinze) dias por motivo de doença serão aceitos
como válidos os atestados médicos e odontológicos fornecidos pelo INSS e/ou serviço médico
e odontológico da Prefeitura Municipal, para as empresas que não possuem convênio com
hospitais e clínicas odontológicas.

Parágrafo Único - Esta cláusula não terá validade caso a Empresa mantenha servt !J
especializado .Vinte e quatro)~oras por i .
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CLÁUSULA NONA - FORNECIMENTO DE LANCHE
As empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva fornecerão lanche, gratuitamente a seus
empregados, quando convocados para prestação de serviços por prorrogação até 2(duas) ho-
ras de jornada de trabalho observados os parágrafos seguintes:

Parágrafo primeiro - O lanche será fornecido logo após a jornada normal de trabalho, quando
a prorrogação for programada com antecedência de 24 horas.

Parágrafo segundo - Quando a prorrogação não for programada com antecedência de 24
horas, o lanche será fornecido 1 hora após o término da jornada normal de trabalho, desde que
fique constatada a necessidade da segunda hora.

CLÁUSULA DÉCIMA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

As empresas que prestam serviços na área da usina da ArcelorMiUal Brasil - Usina de Monle-
vade, exceto as empreiteiras de novas obras, fornecerão alimentação aos seus empregados,
idêntica a que é servida aos empregados da ArcelorMittal Brasil - Usina de Monlevade, inclusi-
ve alimentação noturna.

Parágrafo primeiro - As empresas abrangidas por esta cláusula, cobrarão de todos os seus
empregados e reajustarão os preços das refeições, na vigência da presente Convenção Coleti-
va, segundo o critério do PAT - Plano de Alimentação do Trabalhador - para estabelecimento
do preço base máximo das refeições. Enquanto o custo das refeições, determinado pela con-
cessionária que fornece alimentação aos utilizadores do refeitório da companhia for inferior aos
valores estabelecidos pelo PAT, utilizar-se-á do valor do custo para efeito de estabelecimento
dos preços das refeições.

Parágrafo segundo - Os preços das refeições serão de 20% dos valores estabelecidos pelo
PAT.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA DO ACIDENTADO

Ao empregado vítima de acidente de trabalho, será concedido garantia de emprego pelo prazo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, quando de seu retorno ao serviço após gozo de
benefício previdenciário, conforme artigo n0118 da lei 8.213 de 24 de julho de 1991.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - COMPLEMENTAÇÃO E/OU ANTECIPAÇÃO DO Auxí-
LIO PREVIDENCIÁRIO

Aos empregados, afastados em decorrência do benefício de auxílio-doença concedido pela
Previdência Social, fica assequrado entre o décimo sexto dia e o nonagésimo dia de afasta-
mento uma complementação em valor equivalente a diferença entre o efetivamente recebido
da Previdência Social e o salário nominal que percebia respeitando-se para efeito de comple-
mentação o limite máximo de Contribuição Previdenciária.

Parágrafo Único - Em caso de o INSS não efetuar o pagamento do benefício previdenciário
devido ao trabalhador, por motivo administrativo, inclusive em caso de greve, ?~ /se com-
promete a discutir com o sindicato profissional o pagamento do valor do benefI90' segurada
a compensa ou ressarCi~ento, quand o INs/ormalizar o pagamento. /
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As empresas farão constar nos demonstrativos dos envelopes de pagamento tod~ i s parcelas ••
de remuneração, de conformidade com a legislação em vigor ou com a pres tífe convençãoI coletiva, (10 os descon~
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

Todas as empresas abrangidas pela presente Convenção Coletiva se obrigam a celebrar con-
trato de seguro de vida e acidentes pessoais. As empresas arcarão com o valor de 50% do
prêmio mínimo e o empregado com o valor complementar do prêmio, correspondente ao valor
segurado por ele escolhido.

Parágrafo Único: As empresas fornecerão cópia das apólices acima mencionadas aos empre-
gados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VERBAS RESCISÓRIAS NA APOSENTADORIA

Fica assegurado aos empregados optantes, a rescisão de contrato de trabalho sem justa causa
com aviso prévio indenizado ou trabalhado, quando satisfeitos pelo empregado todos os requi-
sitos necessários para a obtenção de aposentadoria, incluindo o pagamento da multa de 40%
sobre o saldo para fins rescisórios do FGTS.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - UNIFORMES
\

As empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva fornecerão gratuitamente, a seus em-
pregados três pares de uniforme de trabalho por ano, a serem entregues em até 12 meses con-
tados a partir da última entrega, sendo opcional uma camisa de manga comprida. Para o admi-
nistrativo será fornecido 02 pares por ano, a serem entregues nas mesmas condições acima, e
o terceiro par fica a critério da empresa.

Parágrafo primeiro - O terceiro par de uniforme não será obrigatório para os empregados em
contrato de experiência, os empregados contratados por obra certa, os empregados contrata-
dos para serviços temporários, estagiários e os aprendizes. O prazo de entrega do terceiro par
ficara a cargo da empresa.

Parágrafo segundo - As empresas que prestam serviços dentro da Arcelor Mittal Brasil - Usi-
na de Monlevade fornecerão uma blusa de frio a cada 3(três) anos. A distribuição da blusa de
frio terá como base de controle a entrega inicial em junho de 2003, não tendo direito ao rece-
bimento desta os empregados que estejam em cumprimento de aviso prévio, os empregados
em contrato de experiência, os empregados contratados por obra certa, os empregados contra-
tados para serviços temporários e os estagiários.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CARTA DE DISPENSA

Ao empregado dispensado por justa causa, será entregue, comunicação escrita de sua dispen-
sa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ENVELOPE DE PAGAMENTO
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FINANCIAMENTO/MEDICAMENTO

As empresas financiarão a compra de medicamentos com base em receita médica, para o titu-
lar e dependentes designados pelo INSS, mediante garantia de crédito ou convênio com far-
mácias, nas seguintes condições:

a) Quando o valor do financiamento for até 10%(dez por cento) do salário base do empre-
gado, serão descontados no mês seguinte ao da compra, respeitando o limite de 30%
do salário para desconto.

b) Quando for superior a 10%, o desconto será de 50% no mês seguinte ao da compra e
os restantes 50% no segundo mês subseqüente á compra, respeitando, também o limite
de 30% do salário para desconto.

c) A aquisição dos medicamentos constantes de relação anexa não depende da apresen-
tação de receita médica.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - PRÊMIO DE INCENTIVO À REDUÇÃO DE ACIDENTES DE
TRABALHO

A título de prêmio de incentivo à redução de acidente de trabalho, as empresas fornecerão uma
cesta básica no valor de R$96,05 (noventa e seis reais e cinco centavos) a ser sorteada entre
os trabalhadores, onde em cada período de 180 dias a partir de 01/10/2017, o índice de aci-
dentes do trabalho que exija afastamento do empregado for O(zero) ..

CLÁUSULA VIGÉSIMA - ESTÁGIO

Será garantida a oportunidade de estágio aos empregados das empresas abrangidas por esta
convenção que estejam concluindo curso técnico, desde que seja especialidade da empresa e
no limite de sua disponibilidade, de tal forma que o trabalho na empresa preencha as condi-
ções necessárias à obtenção do diploma.

Parágrafo Único - Em caso da impossibilidade da realização do estágio, poderá o empregado
requerer a suspensão temporária de seu contrato de trabalho, pelo prazo máximo de 06(seis)
meses ou 800 (oitocentas) horas, sem qualquer ônus para o empregador, para que possa
cumprir o estágio pretendido fora do estabelecimento patronal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - ANTECIPAÇÃO DO 13° SALÁRIO•
As empresas abrangidas por esta convenção concederão aos empregados um adiantamento
de 50% do décimo terceiro 'salário quando do gozo das férias, sem prévia solicitação, não sen-
do obrigatório no mês de janeiro de cada ano.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - COMISSÃO DE HIGIENE, SEGURANÇA DO TRABA-
LHO E MEIO AMBIENTE.

Serão constituídas comissões para avaliação das condições de higiene, segurança e meio am-
biente, com posterior apresentação de propostas nas seguintes condições: '

a) A comi são será composta por 2 membros do Sindicato Patronal, 01
ernpt s 02 diretores do Sindicato Pr fissional.
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b) A comissão elaborará cronograma de atuação para posterior apresentação de suges-
tões.

c) A comissão não será obrigatória para os serviços prestados dentro da usina da Arce-
lorlvlitta: Brasil - Usina de Monlevade.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO

A partir de 10 de outubro de 2015 ficam as empresas obrigadas a enviar ao Sindicato Profissio-
nal, cópia da Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT - encaminhada à Previdência Soci-
al, acompanhada do relatório médico.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - ADICIONAIS SOBRE HORAS NOTURNAS

A remuneração das horas de trabalho noturno será acrescida no mínimo de 40%, para fins do
art. 73 da CLT, já incluso neste percentual a redução da hora noturna prevista em lei.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - REFEITÓRIO/HIGIENE PESSOAL

As empresas manterão local apropriado para que seus empregados façam suas refeições e
local para higiene pessoal.

Parágrafo Único - As partes decidiram que será formada uma comissão mista, composta de
03 membros de cada entidade sindical, a qual será instalada no prazo de 60 (sessenta) dias
após a assinatura desta convenção, com a finalidade de elaborar um estudo para definir a me-
lhor forma de estender a todas as empresas do grupo, o fornecimento de alimentação aos seus
empregados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - GESTANTE - GARANTIA DE EMPREGO

Será concedida a garantia de emprego à empregada gestante, salvo nos casos de despedida
por justa causa e de demissão espontânea, de conformidade com o disposto no artigo r, inci-
so XVIII da constituição federal.

Parágrafo Único: O inciso XVIII do art. r, da lei básica à gestante, licença de 120 dias, sem
prejuízo do emprego e do salário. Além disso, no Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias, garante o emprego da gestante desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o
parto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE

Ao empregado que durante o período aquisitivo de férias, não tiver mais de 7(sete) faltas não
justificadas ao serviço, quando retornar do gozo de férias, será pago até o quinto dia útil após
retorno das férias uma gratificação nos seguintes valores e condições:

a) A gratificação será no valor correspondente a 15%(quinze por cento) do salário nominal
mensal, tendo como base o salário do dia do início do gozo de férias do empregado que
tiver O (zero) falta no período aquisitivo.

b) A gratificação será no valor correspondente a 10%(dez por cento) do salário nominal
mensal, tendo como base o salário do dia do início do gozo de férias, para pregado
que nã I·~ r mais de 3(três) faltas ao servi o.
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c) A gratificação será no valor correspondente a 5%(cinco por cento) do salário nominal
mensal, tendo como base o salário do dia do início do gozo de férias do empregado, pa-
ra o empregado que tiver 4(quatro) a 7(sete)faltas.

Parágrafo primeiro - A gratificação será devida qualquer que seja a forma de rescisão de con-
trato, salvo justa causa, a base de 1/12 avos por mês de serviço ou fração igualou superior a
15 dias.

Parágrafo segundo - Serão adotados os mesmos critérios do cálculo do 13° salário para esta
gratificação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - AuxíLiO FUNERAL

Em caso de falecimento do empregado e/ou seus dependentes diretos legais, as empresas
concederão R$813,35 (oitocentos e treze reais e trinta e cinco centavos) inclusos neste valor, o
fornecimento de urna, ornamento, véu, velas, coroa e translado, conforme o disposto a seguir:

Parágrafo primeiro - O beneficiado receberá o valor no dia da comunicação do óbito na em-
presa, tendo prazo de 04 (quatro) dias corridos para comprovação do mesmo. Caso a compro-
vação não ocorra, será descontado o respectivo valor no seu próximo pagamento.

Parágrafo segundo - Esta cláusula não se aplicará para as empresas que mantêm seguro de
vida em grupo, se a apólice na ocorrência do sinistro estipular um valor igualou maior sob este
título. Caso o seguro não disponibilize esse valor no prazo acima citado, a empresa ficará obri-
gada ao pagamento ou a sua complementação imediata.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - LICENÇA PATERNIDADE

Será concedida a licença paternidade remunerada de 5 dias corridos a partir do parto da espo-
sa ou da companheira incluindo-se o dia previsto no inciso 3 do art. 473 da CLT (dia do registro
da criança).

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - TRABALHO EM TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO

As empresas abrangidas por esta convenção, adotarão, para o trabalho em turnos ininterruptos
de revezamento, com vistas à aplicação do art. r, inciso XIV da Constituição da República
Federal, o regime de 4(quatro) turmas, trabalhando em 3(três) turnos com trabalho efetivo de
sete horas e trinta minutos (07:30 hs), já descontado o intervalo de uma hora para alimentação
e repouso, de acordo com a tabela e quadro de apontamentos anexos, que, devidamente rubri-
cada pelas partes, integra a presente convenção. •

Parágrafo Único: Com a adoção da presente tabela e o estabelecimento da jornada normal
diária para o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento (trabalho efetivo de sete horas e
trinta minutos diários, conforme "caput"), fica estabelecido que as empresas que adotam a jor-
nada no sistema de turnos ininterruptos de revezamento, não pagarão como extraordinários os
90 (noventa) minutos excedentes à sexta hora diária, previstos na tabela ajustada no caput,
visto que os mesmos são compensados pelas folgas ampliadas.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - SERViÇO DE SAÚDE
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Parágrafo primeiro - O custo de cada consulta será rateado entre as empresas e os funcioná-
rios. Caberá ao funcionário o pagamento de R$70,71 (setenta reais e setenta e um centavos),
sendo que este valor será descontado na folha do mês em referência.

Parágrafo segundo - Após assinatura da presente convenção coletiva será formada uma co-
missão paritária no mês de agosto de 2018 entre os sindicatos para estudar um programa de
assistência médica aos empregados das empresas do Grupo 19.

Parágrafo terceiro- Caso haja viabilidade do programa acordado entre as partes, o mesmo
deverá vigorar 90 dias após o fechamento do acordo, ficando assim sem efeito o caput desta
cláusula.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - GARANTIA DE EMPREGO APÓS O GOZO DO BE-
NEFíCIO PREVIDENCIÁRIO

As empresas concederão garantia de emprego ou salário pelo prazo de 60 (sessenta) dias ao
empregado que retornar ao serviço após o gozo de benefício previdenciário decorrente de do-
ença, por prazo superior a 30 dias, ressalvados os casos de justa causa e término de contrato
de trabalho a prazo.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - CIPA/CCTSMA - ELEiÇÕES DE CIPA

As empresas se comprometem a fazer ampla divulgação da realização das eleições dentro dos
prazos previstos na CLT, conforme NR5, enviar cópia do edital ao Sindicato dos Trabalhadores,
buscando assim, uma maior revitalização da instituição da CIPA para que ela atinja os seus
objetivos.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS PARA PREVI-
DÊNCIA SOCIAL

a) Para fins de obtenção de auxílio doença: 10 dias úteis.
b) Para fins de aposentadoria: 15 dias úteis.
c) Para fins de obtenção de aposentadoria especial: 30 dias úteis.

Parágrafo Único - Os documentos acima também deverão ser fornecidos aos ex-empregados.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - MENSALIDADE DO SINDICATO•
As mensalidades devidas pelos trabalhadores ao sindicato, desde que autorizado previa e ex-
pressamente pelo mesmo conforme determinado por lei, serão descontadas em folha de pa-
gamento, devendo ser recolhidas ao sindicato beneficiado até o 10° dia após o desconto. As
empresas enviarão a relação dos empregados e o valor descontado ao sindicato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - MULTA

Fica estabelecida uma multa de R$847,55 (oitocentos e quarenta e sete reais e ci /~uenta e
cinco centavos) que reverterá em favor da parte prejudicada, a ser paga por aqu e ~u.~ de~-
cumprir qualquer cláusula da presente convenção, exceto quanto aquelas para a ais ja esti-
ver prevista ~ecifica. r-

W
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Parágrafo primeiro - A multa só será devida após a parte infratora ser notificada por escrito e
se decorrido o prazo de 10 dias sem cumprimento da obrigação.

Parágrafo segundo - O prazo acima poderá ser dilatado conforme cada situação, desde que
haja prévio entendimento escrito entre as partes.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS

Tendo em vista o Art. 7°, inciso XI da Constituição Federal, e em atendimento a Lei 10.101 de 19 de dezembro de
2000, conforme plano de metas, que compõe a tabela de indicadores e metas abaixo, estabelecidas no ano de
2014/2015, participação nos lucros ou resultados relativa ao ano de 2017 obedecendo ao critério de classificação de
grupos de empresas conforme a tabela 1: "TABELA DE GRUPOS DE EMPRESAS E VALORES" abaixo, nos se-
guintes termos:

Tabela 1: Tabela de grupo de empresas e valores

GRUPO VALORES

Para indústrias fora da ArcelorMiUal Monlevade. 500,00

Para as oficinas de Eletromotores. 150,00

Para as oficinas de Reparos de Veículos e Aces- 125,00
sórios, Oficinas de Reparos de Eletrodomésticos
e Serralherias.

Parágrafo primeiro - 1 - VIGÊNCIA

1.1. As partes fixam a vigência do presente termo de acordo no período de 10 de janeiro de
2017 a 31 de dezembro de 2017.

1.2. O presente acordo não vincula qualquer de seus critérios e condições ao estabelecimento
dos procedimentos para o pagamento da PLR para o exercício de 2018, quando o tema será
alvo de novo acordo entre as partes e selado por um aditivo .

•
1.3 A avaliação será feita mensalmente por uma comissão formada pelo setor de RH da em-
presa e pelo sindicato profissional.

Parágrafo segundo - 3 - DOS OBJETIVOS
2.1 O presente termo de acordo objetiva a regulamentação dos critérios para definição, aferi-
ção e pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados referente ao exercício de 2P17
como instrumento de incentivo à produtividade. i
Parágrafo terceiro - DO ENQUADRAMENTO LEGAL
3.1 A participação de que trata este termo de =r= não substitu.i ~u ~omplementa remune-
ração devida a qualquer empregado, nem constitui base de l~cl~e~cla de ~ualqu encargo
trabalhista, previdenciário ou fundiário, não se lhe aplicando o principio da habituali a e, por se

tratar de partiC~S Lucros ou ResultaAdtl0Zs~.~~~

~>;;;V~ fM/



11/15

Parágrafo quarto - 4 - A Tabela de indicadores e metas é a seguinte:

A - Programa 5 S - Seleção. Ordenação. Limpeza. Higiene e Auto Disciplina - (50
PONTOS - ABRANGÊNCIA = COLETIVA).

A avaliação será realizada pela comissão com e sem datas pré-determinadas.

Critérios:

1 -Avaliações conforme calendário, realizadas pela comissão (Trimestral - 25 Pontos);

2 - Avaliações sem datas pré-determinadas, realizadas pela comissão, e com a participação do
Sindicato (Mensal- 25 Pontos);

NOTAS CRITÉRIOS 1 E 2 N° DE PONTOS

08 A 10 50 Pontos

05A07 , 30 Pontos

03A06 10 Pontos

Abaixo de 03 00 Pontos

B - Cartão de Ponto - 20 PONTOS (ABRANGÊNCIA = INDIVIDUAL).

Esta meta visa incentivar a marcação regular e pontual do cartão de ponto. Para as empresas
que não possuem refeitório próprio não será considerado a marcação no horário de refeição, a
menos que não haja impedimento do cumprimento do horário de refeição.

Meta·

N° MARCAÇÕES PERDIDAS / IRRE- PONTOSGULARES

Até 03 no Mês 20 Pontos

De 04 a 06 no Mês 15 Pontos

De 07 a 09 no Mês 10 Pontos
•

Acima de 09 00 Pontos

C - ASSIDUIDADE - 30 PONTOS (ABRANGÊNCIA = INDIVIDUAL):

As avaliações serão realizadas pelo setor de RH, numa periodicidade trimestral.
N° DE FALTAS/ANO N° DE PONTOS

Até 01 falta 30
/

)

Até 02 faltas
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Até 04 faltas 15

Até 05 faltas 10

Até 06 faltas 05

Acima de 06 faltas 00

Não serão consideradas faltas para fins previstos nesta cláusula, as seguintes ausências ao
Trabalho:

a)Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário:

I - até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descenden-
te, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob
sua dependência econômica;

II - até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento;
-,

III - por 5(cinco), em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira semana; (Inciso inclu-
ído pelo Decreto-lei nO229, de 28.2.1967)

IV - por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de san-
gue devidamente comprovada;

V - até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar como eleitor, nos termos da
lei respectiva.

VI - no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço Militar referidas na
letra "c" do art. 65 da Lei n?4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar)

VII - nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para
ingresso em estabelecimento de ensino superior. (Inciso incluído pela Lei nO 9.471, de
14.7.1997)

VIII - pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer ajuízo. (Inciso incluído
pela Lei nO9.853, de 27.10.1999)

IX - pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante de entidade
sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja
membro. (Incluído pela Lei r:)0 11.304, de 2006)

b) As previstas em Convenção e/ou Acordo Coletivo do Trabalho.

c) As compensadas por horas equivalentes ou as abonadas pela Direção da empresa.
. I

d) As ausências não previstas no Art.473 e as acima deverão ser comunicadas com antece-
dência de 48 horas e, caso autorizadas pela empresa, não serão consideradas.

\

~~7
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Aos colaboradores das empresas que obtiverem índice médio de 90% de pontualidade
na entrega de pedidos, dentro do ano calendário, será concedido um acréscimo de 15%
sobre o valor da PLR apurada.

Pontualidade na Chegada à Empresa - (ABRANGÊNCIA = INDIVIDUAL):

Aos colaboradores das empresas que obtiverem até 05 atrasos nas entradas, dentro do
ano calendário, será concedido um acréscimo de 10% sobre o valor da PLR apurada.

Parágrafo sexto - 6 - DA APURAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROGRA-
MA DE METAS.

Serão formadas comissões entre as empresas e o sindicato profissional, para apuração das
metas. Estas comissões deverão ser constituídas em até 60 dias após assinatura deste aditivo.

As comissões devem ser compostas por dois (02) membros indicados pela empresa e dois (02)
membros indicados pelo Sindicato Profissional.

Para as empresas que não tiverem interesse em montar a comissão acima citada, considerar-
se-á a totalidade da pontuação pertinente àquele item cuja comissão não fora formada.

o resultado de cada indicador será divulgado trimestralmente e individualmente à todos os tra-
balhadores e ao Sindicato Profissional.

Parágrafo sétimo - Para aferição dos resultados das metas será utilizada a seguinte escala:

Escala de Alcance de Metas Faixa Pagamento - Valor

ATINGINDO PLENAMENTE 90% a 100% 100% PLR

PARCIALMENTE ATINGIDO 80% a 89% 90% PLR

PARCIALMENTE ATINGIDO 70% a 79% 80% PLR

PARCIALMENTE ATINGIDO 60% a 69% 70% PLR

PARCIALMENTE ATINGIDO 50% a 59% 60% PLR

NÃO ATINGIDO < 50% ZERO

Caso ocorra alteração nos resultados em função de situação extrema ou anormal que afete
significativamente as metas, as partes discutirão esses resultados para ajustá-tos à situação
normal.

Parágrafo oitavo - 8- NÃo·íNCIDÊNCIA DE ENCARGOS
- Conforme previsto no art. 7°, inciso XI da Constituição Federal, no art. 3° da Lei 10.101/2000
e no art. 28 da Lei 8.212/1991, os pagamentos estabelecidos no presente acordo não constitu-
em base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário, não se Ihes aplicando
o princípio da habitualidade.

Parágrafo nono - 9- DA FORMA DE PAGAMENTO NEGOCIADA
_As EMPRESAS pag ão aos seus empregados LR do exercício de 201 Z
tubro de 2018.
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Parágrafo décimo - 10 - DOS EMPREGADOS AFASTADOS

- Aos empregados que estiverem afastados, caberá o pagamento da PLR do exercício, propor-
cional à razão de 1/12 (um doze avos) por mês trabalhado, assim entendido a fração igualou
superior 15 (quinze) dias.

- Os empregados afastados a partir de 01/01/17 por acidente de trabalho terão direito aos valo-
res integrais na forma acima.

Parágrafo décimo primeiro - 11 - DOS EMPREGADOS ADMITIDOS
-Os empregados admitidos na EMPRESA durante o exercício da PLR, terão direito a 1/12 (um
doze avos) do valor total acordado por mês trabalhado, considerando-se como mês trabalhado
aquele em que o empregado houver laborado período igualou superior a 15 (quinze) dias.

- Todos os empregados admitidos após 01 de janeiro receberão a parcela pro rata tempore.

Parágrafo décimo segundo - 12 - DOS EMPREGADOS DEMITIDOS
Aos empregados demitidos das EMPRESAS no exercício será garantido o pagamento da PLR
acordada, proporcional. à razão de 1/12 (um doze avos) por mês trabalhado, assim entendido a
fração igualou superior a 15 (quinze) dias, pagas até 28/02/19.

Parágrafo décimo terceiro - 13 - Ficam excluídos da presente cláusula os estagiários e os
trabalhadores com contrato de aprendizagem.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - FERRAMENTAS - DESCONTO

As empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva não poderão descontar dos empregados
o valor das ferramentas danificadas em serviço, a não ser que comprovem o dolo do emprega-
do.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - CÓPIA DO CONTRATO DE TRABALHO

Durante a vigência da presente Convenção Coletiva todo o empregado que for admitido, rece-
berá uma cópia do contrato por ele assinado.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - ABRANGÊNCIA

A presente convenção se aplica a todas as empresas da categoria econômica representada
pelo SIME, bem como àquelas empresas que, embora com objetivo social diverso, atuem den-
tro da atividade econômica abrangida pelo denominado Grupo 19, ressalvando-se os acordos
coletivos firmados com a Arcelor Mittal - Usina de Monlevade.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - PRIMEIRA - VIGÊNCIA

As cláusulas, condições e benefícios desta Convenção Coletiva d~ Trabalh~rão vigência
pelo prazo de 24 meses, iniciando-se em 1° de outubro de 2017 findando se e-'m30 de se-
tembro de 2019, . e:to as,CláUSUlaS~1~~~:' 27~ 28',30',31',36' as I ais serão ob-
jeto de nova neg CI ao apos 12 mese~_ __L .

~
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CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - AJUDANTE - LIMITAÇÃO TEMPORAL

o empregado não poderá permanecer como ajudante, por prazo superior a 01 (um) ano desde
que este esteja exercendo a função de oficial.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - .iuízo COMPETENTE

Será competente a Justiça do Trabalho para dirimir quaisquer divergências na aplicação desta
Convenção Coletiva.

João Monlevade, 08 de agosto de 2018.

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico
de João Monlevade.

NOME CPF ASSINATURA
I·

Otacílio Das Neves Coelho 612.309.876-49 ----
.4: :-/l

Marco Antônio De Lima 792.453.826-72 /; .c.
Juscelino De Moura Gomes 723.933.866-53 I~A{ ,/

/

José Quirino Dos Santos 279.843.896-91 y/ ~r~lI
v ./""'- /Á

Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eff}e João Monlevade.

NOME CPF
,.---... / fSSI1ATURA

Wenilson Fernandes Carneiro 764.778.946-53 V7/ "X-. ri.k 'Of'\
Carlos do Carmo Weidig 474.577.166-53 /ai} rt.. ~/!~I[)~~ /}

Marlon Almeida Silva 078.030.556-64 .{ /fI 'ir \ ...
/
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