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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – 2011/2012
Que entre si celebram, por seus resp ectivos representa ntes lega is, de um
lado o SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRG ICAS, MECÂNICAS E DE
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO DE JOÃO MO NLEVADE, BARÃO
DE COCAIS, BELA VISTA DE M INAS, SÃO DOM INGO S DO PRATA/MG. e
de outro lado o SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS INDÚSTRIAS
METALÚRG ICAS, M ECÂNICAS, MAT ERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ NICO DE
JOÃO MONLEVADE, SÃO DOM INGOS DO PRATA, BELA VISTA DE M INAS
E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO , t êm justo e contratado a presente Co nvenção Colet iva de Trabalho, med iant e as cláusulas e cond ições s egu intes:
CLÁUSUL A PRIMEIRA – REAJUST E SAL ARIAL
Os salários dos empregados devidos e m 30/09/2011 abrangidos por esta
Convenção Coletiva s erão reajustados da seguinte forma:
A partir de 1º de outubro de 20 11, no percentual de 8% (oito por cento),
acrescidos do valor fixo R$14,00.
Parágrafo Primeiro: As diferenças salariais pretéritas, decorrentes do re ajuste a ci ma, serão pagas no salário do mês de fevereiro de 201 2.
Parágrafo Segundo: As verbas rescisórias serão pagas dentro do mês de
janeiro de 2012, mediante rescisão comple mentar.
CLÁUSUL A SEG UNDA – CONT RAT O DE EXPERIÊNCIA
Período de vigência do contrato será de no má xi mo 90 (noventa) dias e não
será válida e eficaz a contratação experimental nos casos de rea dmissão
para o mesmo cargo ou função, na me sma e mpr esa.
Parágrafo único – També m não ser á válida a contratação experi mental
quando o e mpregado tiver prestado serviço por 90 (noventa) dias para a
mesma e mpresa, salvo se a contratação se der para outro cargo ou função,
para a qual se exija conheci mento esp ecializ ado.
CLÁUSUL A T ERCEIRA - PISO SAL ARIAL
A partir de 1º de outubro de 20 11, aos e mpregados das e mpresas repr esentadas por esta Convenção Coletiva não poderã o ser pagos salários inf e-
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riores ao abaixo indicado de acordo co m a definição de qualificação das
funções registradas na carteira profiss ional de trabalho do empregado:
- Pessoal não qualificado – a judante, a judante de eletricista, ajudante mecânico, almo xa rife, auxiliar de escritório, auxiliar de oficina, auxiliar de se rviços gerais, contínuo, faxineiro, guarda -ferramenta, servente, vigia, zel ador.
- Pessoal qualificado – de mais funções depois de cu mprido o período de
experiência.
- Pessoal não qualificado em experiência – R$655,60 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos) por mês.
- Pessoal não q ualificado após experiência – R$688,60 (seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos ) por mês.
- Pessoal qualificado em experiênci a – R$763,40 (setecentos e sessenta
e três reais e quarenta centavos) por mês.
- Pessoal qualificado após experiência – R$814,00 (oitocentos e quato rze
reais) por mês.
As de mais funções serão rea justadas confor me cláusula 1ª da convenção
col etiva.
Parágrafo único - A partir de 1º de outub ro de 20 11 desde que não r esulte
e m redução salarial as oficinas de reparação de veículos e acessórios, of icinas de reparos em eletrodomé sticos e serralherias, utilizarão os pisos s alariais abaixo:
- Pessoal não qualificado em exp eriência: R$655,60 (seiscentos e ci nquenta e cinco reais e sessenta centavos ) por mês.
- Pessoal não qualificado após experiência: R$ 673,20 (seiscentos e setenta e três reais e vinte centavos ) por mês.
- Pessoal qualificado e m experiê nci a: R$ 690,80 (seiscentos e no venta r eais e oitenta centavos ) por mês.
- Pessoal qualificado após experiência: R$754,60 (setecentos e cinqüe nta e quatro reais e sessenta centavos ) por mês.
CLÁUSUL A Q UART A – HORAS EXT RAO RDINÁRIAS
As horas extras serão re muneradas, salvo se com pensadas dentro do pr óprio mês, na for ma a s eguir:
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70 % (setenta por cento), sobre a re mu neração normal, para as horas trab alhadas até o limite de 20 (vinte) hora s mensais .
100 % (ce m por cento), sobre a re mun eração da hora nor mal para as horas
extraordiná rias prestadas acima de 2 0 (vi nte) horas me nsais.

CLÁUSUL A Q UINT A - SAL ÁRIO SUBST IT UIÇÃO
Fica assegurado ao empregado substituto nas substituições superi ores a 30
(trinta) dias consecutivos e enquanto perdurar a substituição, o d ireito de
receber a esse tít ulo 15% (quinze por cento) de seu s alário.
CLÁUSUL A SEXT A – REG IME DE T RABALHO - PRORROG AÇÃO E COMPENSAÇÃO
As e mpresas abrangidas por esta Co nvenção Coletiva adotarão nos horários, turnos, tur mas e setores por elas estabelecidos, quaisquer das jorn adas de trabalho constantes dos itens abaixo:
A) Jornada de trabalho de 8(oito) horas diárias, de segunda a sexta -feira
e 4(quatro) horas no sábado, totalizando 44(quarenta e quatro) horas
se manais
B) Jornada de trabalho semanal de44(quarenta e quatro) horas com
8(oito) horas diárias de segunda a se xta feir a e de 8(oito) horas sáb ado sim, sábado não.
C) Jornada de trabalho de 8:48(oito horas e quarenta e oito minutos) di ários, de segunda a sexta , co m co mpe nsação do horário excedente no
sábado, dia em que não haverá e xpediente.
D) Jornada de trabalho 9(nove) horas diárias de segunda a quinta -feira e
8(oito) horas na sexta, co m co mpensa ção do horário excedente se v erificando no sábado, dia em que não h averá expediente.
E) Jornada de trabalho de 12(doze) horas diá rias para paradas acidentais de 48(quarenta e oito ) horas de duração.
Parágrafo Primeiro – As empresas qu e prestam serviços na área da Arcelor Mittal Brasil - Usina de Monlevade, manterão o horário de trabalho
das alíneas “D“ e “E” supra. Fica estabelecido que caso haj a jornada além do previsto na alínea “E” supra, as e mpresas adotarão a jornada de
03 turnos, regime este aplicável a toda e qualquer empresa que venha
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exercer atividade nestes mesmos mold es, na área da Arcelor Mittal Brasil
– Usina de Monlevad e salvo os acordos celebrados em separado.
Parágrafo Segundo – Em caso de situações e xtraordinárias , a e mpresa
discutirá junto ao sindicato Patronal e Profissional, a adoção de jornada
especial de trabalho.
CLÁUSUL A SÉT IMA – DESCONT O DE DESPESA
As e mpresas abrangida s por esta Convenção Coletiva descontarão na folha
de paga mento de seus e mpregados os valores relativos a despesas ju nto ao
Sindicato Profissional, desde que por eles autorizados, por escrito, desco ntos esses que não poderão ultrapassar de 10% da re muneraç ão bruta mensal de cada empr egado.
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, be m co mo adiant amento e descontos legais a favor da e mpresa; ao efetuar rescisão, a e mpresa solicitará ao sindicato o saldo do e mpregado para desconto.
CLÁUSUL A O IT AVA – AT EST ADOS MÉDICO S E O DONT OLÓGICOS
Para abono de faltas ao serviço durante os 15 (quinze) dias por mot ivo de
doença serão aceitos co mo válidos os atestados médicos e odontol ógicos
fornecidos pelo INSS e/ou serviço mé dico e odontológico da Prefeitura M unicipal, para as empresas que não possue m convênio co m hospitais e clín icas odontológicas.
Parágrafo único - Esta cláusula não terá validade caso a Empresa mant enha serviço médico espec ializado 24 (vinte e quatro) horas por dia.
CLÁUSUL A NONA – FORNECIMENT O DE L ANCHE
As e mpresas abrangidas por esta Co nvenção Coletiva fornecerão la nche,
gratuitamente a seus e mp regados, q uando convocados para prestação de
serviços por prorrogação até 2(duas) horas de jornada de trabalho observ ados os parágrafos seguintes:
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Parágrafo p rimei ro – O lanche será fornecido logo após a jornada nor mal
de trabalho, quando a prorrogação for programada co m antecedência de 24
horas.
Parágrafo segundo – Quando a prorrogação não for programada co m ant ecedência de 24 horas, o lanche será fornecido 1 hora após o término da jornada nor mal de trabalho, desde que fique con statada a necessidade da s egunda hora.
CLÁUSUL A DÉCIMA – FORNECIMENT O DE AL IMENT AÇÃO
As e mpresas que presta m serviços na área da usina da Arcelo rMittal Brasil
– Usina de Monlevade, e xceto as e mpreiteiras de novas obras, forn ecerão
alimentação aos seus e mpregados, idêntica a que é se rvida aos e mpreg ados da ArcelorMittal Brasil – Usina de Monlevade, inclusive alimentação n oturna.
Parágrafo p ri meiro - As e mpresas a brangidas por esta cláusula, cobrarão
de todos os seus e mpregados e rea ju starão os preços das refeições, na v igência da presente Convenção Coletiva, segundo o critério do PAT - Plano
de Alimentação do Trabalhador - para estabelecimento do preço base máxi mo das refeições. Enquanto o custo das refeições, deter minado pela co ncessionária que fornece alimentação aos utilizadores do refeitório da co mpanhia for inferior aos valores estabelecidos pelo PAT, utilizar -se-á do valor
do custo para efeito de estabeleciment o dos preços das refeições.
Parágrafo segundo - Os preços das refeições serão de 20% dos valores
estabel ecidos pelo PAT.
CLÁUSUL A DÉCIMA PRIMEIRA – G ARANT IA DO ACIDENT ADO
Ao e mpregado víti ma de acidente de trabalho, será concedido garantia de
e mprego pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, quand o de
seu retorno ao serviço após gozo de benefí cio previdenciário, conforme artigo n°118 da lei 8.213 de 24 de julho de 1991.
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CLÁUSUL A DÉCIMA SEGUNDA – COMPL EMENT AÇÃO E/O U ANT ECIP AÇÃO DO AUX ÍL IO PREVIDENCIÁRIO
Aos e mpregados, afastados e m decor rência do benefício de aux ílio-doença
concedido pela Previdência Social, fic a assegurado entre o déci mo se xto
dia e o nonagésimo dia de afasta men to u ma co mple mentação e m valor equivalente a diferença entre o efetivamente recebido da Previdência Social
e o salário nominal que percebia respeitando -se para efeito de comple me ntação o limite má xi mo de Contribuição Previdenci ária.
Parágrafo Único - Em caso de o INSS não efetuar o paga mento do benef ício previdenciário devido ao trabalhador, por motivo ad ministrativo, inclus ive e m caso de greve, o SI ME se co mp ro mete a discutir com o sindic ato profissional o pagamento do valor do benefício, assegurada a compensação ou
ressarcimento, quando o INSS nor malizar o paga me nto.
CLÁUSUL A DÉCIMA T ERCEIRA – SEGURO DE ACIDENT ES PESS O AIS
Todas as e mpresa s abrangidas pela presente Convenção Coletiva se o briga m a celebrar contrato de seguro de vida e acidentes pessoais. As e mpr esas arcarão co m o valor de 50% do prê mio míni mo e o e mpregado co m o
valor co mpl e mentar do prê mio, correspondente ao valor segurado por ele
escolhido.
Parágrafo único : As empresas fornecerão cópia das apólices acima me ncionadas aos empregados.
CLÁUSUL A DÉCIMA QUART A – VERBAS RESCISÓRIAS NA APOSENT ADORIA
Fica assegurado aos empregados optantes, a rescisão de contrato de trab alho sem justa causa co m aviso prévio indenizado ou trabalhad o, quando satisfeitos pelo empregado todos os requisitos necessários para a o btenção
de aposentadoria, incluindo o pagamento da multa de 40% sobre o saldo
para fins rescisórios do FGTS.
CLÁUSUL A DÉCIMA QUINT A – UNIF ORMES
As e mpresas abrangidas por esta Co nvenção Coletiva fornecerão gratuit amente, a seus e mpregados três pares de uniforme de trabalho por ano, sen-
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do opcional uma ca misa de manga co mprida. Para o ad ministrativo será fo rnecido 2 pares e terceiro par fica a critério da empresa.
Parágrafo pri mei ro – O terce iro par de uniforme não será obr igatór io para
os empregados em contrato de e xperiência, os empregados contrat ados por
obra certa, os empregados contratados para serviços temporários, estagi ários e os aprendizes. O prazo de entrega do terceiro par ficara a cargo da
e mpresa dentro do prazo de 01/01/12 a 31/12/12.
Parágrafo segundo – As empresas q ue prestam serviços dentro da A rcelor
Mittal Brasil – Usina de Monlevade fornecerão u ma blusa de frio a c ada 3
(três) anos. A distribuição da blusa de frio terá co mo base de controle a e ntrega inicial em junho de 2003, não t endo direito ao recebimento de sta os
e mpregados que este ja m e m cu mprimento de aviso prévio, os empreg ados
e m contrato de e xperiência, os e mpre gados contratados por obra ce rta, os
e mpregados contratados para serviços te mporários e os estagi ários.
CLÁUSUL A DÉCIMA SEXT A – CART A DE DISPENSA
Ao e mpregado dispensad o por justa causa, será entregue, co municação escrita de sua dispensa.
CLÁUSUL A DÉCIMA SÉT IMA – ENVELOPE DE PAG AMENT O
As e mpresa s fa rão constar nos de mon strativos dos envelopes de pagame nto todas as parcelas de re muneração, de confor midade co m a legi slação e m
vigor ou com a presente convenção co letiva, bem co mo os de scontos efet uados.
CLÁUSUL A DÉCIMA O IT AVA – F INANCIAMENT O/MEDICAMENT O
As e mpresas financiarão a compra de medica mentos co m base e m rece ita
médica, para o titular e dependentes designados pelo INSS, mediante g arantia de crédito ou convênio com far mácias, nas seguintes condições:
A) Quando o valor do financiamento f or até 10% (dez por cento) do salário
base do e mpregado, serão desconta dos no mês seguinte ao da co mpra,
respeitando o limite de 30% do salário para desconto.
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B) Quando for superior a 10%, o desconto será de 50% no mê s seguinte ao
da compra e os restantes 50% no seg undo mês subsequente à co mpra, re speitando, també m o limite de 30% do salário para desconto.
C) A aquisição dos medica mentos con stantes de relação anexa não depe nde da apresentação de receita médica.
CLÁUSUL A DÉCIMA NONA – PRÊMIO DE INCENT IVO À REDUÇÃO DE
ACIDENT ES DE T RABALHO
A título de prê mio de incentivo à redução de acidente de trabalho, as e mpresas fornecerão u ma cesta básica a ser sorteada entre os trabalhad ores
de cada setor, onde e m cada período de 180 dias a partir de 01/10/2011, o
índice de acid entes do trabalho que exi ja afasta mento do e mpregado for
(zero)0.
CLÁUSUL A VIGÉSIMA – EST ÁG IO
Será garantida a oportunidade de estágio aos empregados das e mpr esas
abrangidas por esta convenção que esteja m concluindo curso técnico, de sde que seja especiali dade da empresa e no limite de sua disponibilid ade, de
tal forma que o trabalho na e mpresa preencha as condições necess árias à
obtenção do diploma.
Parágrafo único - Em caso da i mpo ssibilidade da realização do estágio,
poderá o empregado requerer a suspens ão temporária de seu contrato de
trabalho, pelo prazo má xi mo de 06 (seis) meses ou 800 (oitocentas) horas,
se m qualquer ônus para o empregad or , para que possa cumprir o estágio
pretendido fora do estab elecimento patronal.
CLÁUSUL A VIGÉSIMA PRIMEIRA – ANT ECIPAÇÃO DO 13º SAL ÁRIO
As e mpresa s abrangidas por esta convenção concederão aos e mpregados
u m adianta mento de 50 % do déci mo te rceiro salário quando do gozo das f érias, sem prévia solicitação.
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CLÁUSUL A VIGÉSIMA SEGUNDA – COMISSÃO DE HIG IENE, SEGURANÇA DO T RAB AL HO E MEIO AMBIENT E
Serão constituídas co missões para avaliação das condições de higiene, s egurança e meio ambiente, co m posterior apresentação de propostas nas s eguintes condições:
A) A co missão será co mposta por 2 me mbros do Sindicato Patronal, 01 representante da e mpresa e 02 dir etores do Sindicato Profissional.
B) A co missão elaborará cronograma de atuação para posterior apresent ação de sugestões.
C) A co missão não será obrigatória para os serviços prestados dentro da
usina da Arcelor Mittal Brasil – Usina de Monlevade.
CLÁUSUL A VIG ÉSIMA T ERCEIRA – COMUNICAÇÃO DE ACIDENT E DO
T RAB ALHO
A partir de 1º de outubro de 201 1 ficam as e mpresas obrigadas a e nviar ao
Sindicato Profissional, cópia da Comunicação de Acidente do Trabalho CAT - enca minhada à Previdência So cial, acompanhada do relatório méd ico.
CLÁUSUL A VIGÉSIMA QUART A – ADICIONAIS SO BRE HORAS NOT U RNAS
A re muneração das horas de trabalho noturno será acrescida no m íni mo d e
40%, para fins do art. 73 da CLT, já incluso neste percentual a r edução da
hora noturna prevista em lei.
CLÁUSUL A VIGÉSIMA QUINT A – REFEIT ÓRIO/HIG IENE PESSO AL
As e mpresas manterão local apropriado para que seus e mpregados f aça m
suas refeições e local para higiene pe ssoal.
Parágrafo único – As partes decidira m que será for mada u ma co missão
mista, co mposta de 03 me mbros de ca da entidade sindical, a qual será in stal ada no prazo de 60(sessenta) dias após a assinatura desta convenção,
co m a finalidade de elaborar um estu do para d efinir a melhor forma de e stender a todas as e mpresas do grupo , o forneci mento de alimentação aos
seus e mpregados.
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CLÁUSUL A VIGÉSIMA SEXT A – GEST ANT E – GARANT IA DE EMPREGO
Será concedida a garantia de empre go à empregada gestante, salvo nos
casos de despedida por justa causa, t er mino de contrato de trabalho a prazo e de de missão espontânea, de conf or midade co m o disposto no artigo 7°,
inciso XVIII da constituição federal.
Parágrafo único: O inciso XVIII do art. 7°, da lei básica à gestante, licença
de 120 dias, sem pre juízo do e mprego e do salário. Além diss o, no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, garante o emprego da gestante
desde a confirmação da gravidez até cinco mese s após o parto.
CLÁUSUL A VIGÉSIMA SÉT IMA – GRAT IF ICAÇÃO POR ASSIDUIDADE
Ao e mpregado que durante o período aquisitivo de f érias, não tiver mais de
7 (sete) faltas não justificadas ao serviço, quando retornar do gozo de f érias, será pago até o quinto dia útil após retorno das férias uma gratif icação
nos seguintes valores e condições:
A )

A gratificação será no valor correspon dente a 15% (quinze por cento)

do salário nominal mensal, tendo co mo base o salário do dia do início do
gozo de férias do empregado que tiver 0 (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 empregado que não tiver mais de 3 (três) fa ltas ao serviço.
C) A gratificação será no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
sal ário nominal mensal, tendo como base o salário do dia do início do gozo
de férias do e mpregado, para o e mpr egado que tiver 4 (quatro) a 7 (sete)
faltas.
Parágrafo pri meiro - A gratificação será devida qualquer que seja a for ma
de rescisão de contrato, salvo justa causa, a base de 1/12 a vos por mês de
serviço ou fr ação igual ou superior a 15 dias.
Parágrafo segundo – Serão adotado s os mesmos critérios do cálculo do
13º salário para esta gratificação.
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CLÁUSUL A VIGÉSIMA O IT AVA – AUXÍL IO FUNERAL
Em caso de falecimento do e mpregado e/ou se us dependentes diretos l egais, as e mpresas con cederão R$ 54 2,54(quinhentos e q uare nta e dois
reais e cinque nta e quatro centavos ) inclusos neste valor, o fornecime nto
de urna, ornamento, véu, velas, coroa e translado, conforme o disposto a
seguir:
Parágrafo único – O beneficiado receberá o valor no dia da comunicação
do óbito na e mpresa, tendo prazo de 0 4 (quatro) dias corridos para compr ovação do mesmo. Caso a co mprovaçã o não ocorra, será descontado o re spectivo valor no seu próximo pag a men to.
CLÁUSUL A VIGÉSIMA NO NA – L ICENÇA PAT ERNIDADE
Será concedida a licença paternidade re munerada de 5 dias corridos a pa rtir do parto da esposa ou da companh eira incluindo -se o dia previsto no i nciso 3 do art. 473 da CLT (dia do registro da criança).
CLÁUSUL A T RIGÉSIMA – T RABAL HO EM T URNO ININT ERRUPT O DE
REVEZ AMENT O
As e mpresas abrangidas por esta convenção, adotarão, para o trabalho em
turnos ininterruptos de revezamento, co m vistas à aplicação do art. 7°, inc iso XIV da Constituição da República Federal, o regime de 4 ( quatro) turmas, trabalhando em 3 (três) turnos co m trabalho efetivo de sete horas e
trinta minutos (07:30 hs), já desconta do o intervalo de u ma hora para al imentação e repouso, de acordo co m a tabela e quadro de apontamento s
anexos, que, devida mente r ubricada pelas partes, integra a presente convenção.
Parágrafo Único : Co m a adoção da presente tabela e o estabelecimento d a
jornada nor mal diária para o trabalho e m turnos ininterruptos de reveza me nto (trabalho efetivo de sete horas e trinta minutos diários, c onforme “caput”), fica estabelecido que as empresas que adotam a jornada no siste ma
de turnos ininterru ptos de reveza ment o, não pagarão co mo e xtraordinários
os 90 (noventa) min utos excedentes à sexta hora diária, previstos na tabela
ajustada no caput, vist o que os mesmos são co mpensados pelas folgas a mpliadas.
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CLÁUSUL A T RIG ÉSIMA PRIMEIRA – SERVIÇO DE SAÚDE
As e mpresas abrangidas por esta convenção Coletiva manterão até 30 de
sete mbro de 20 12, serviço médico co m três especialidades, para atend imento de consultas.
Parágrafo pri meiro - O custo de cada consulta será rateado entre as e mpresas e os funcionários. Caberá ao funcionário o pagamento de R$49,76
(quarenta e nove reais e setenta e seis centavos), sendo que este valor será
descontado na folha do mês e m r eferê ncia.
Parágrafo segundo – Após assinatura da presente convenção coletiva s erá
for mada u ma co missão paritária entre os sindicatos para estudar um pr ogra ma de assistência médica aos e mpregados das empresas do Grupo 19.
Parágrafo te rceiro - Caso ha ja via bilidade do progra ma acordado e ntre as
partes, o mesmo de verá vigorar 90 dias após o fecha mento do acordo, f icando assim se m efeito o caput desta cláusula .
CLÁUSUL A T RIGÉSIMA SEGUNDA – GARANT IA DE EMPREGO APÓS O
GOZO DO BENEF ÍCIO PREVIDENCIÁRIO
As e mpresas concederão garantia de e mprego ou salário pelo prazo de
60(sessenta) dias ao empregado que retornar ao serviço após o gozo de
benefício previdenciário decorrente de doença, por prazo superior a 30 d ias, ressalvados os casos de justa causa e término de co ntrato de trabalho a
prazo.
CLÁUSUL A T RIGÉSIMA T ERCEIRA – CIPA/CCT SMA – ELEIÇÕ ES DE C IPA
As e mpresas se co mpro mete m a faze r a mpla divulgação da realização das
eleições dentro dos prazos previstos na CLT, conforme NR5, enviar c ópia
do edital ao Sindicato d os Trabalhadores, buscando assi m, u ma maior rev italização da instituição da CIPA para que ela atinja os seus ob j etivos.
CLÁUSUL A T RIG ÉSIMA QUART A – PREENCHIMENT O DE FORMUL ÁRIO S
PARA PREVIDÊNCIA SO CIAL
A) Para fins de obtenção de auxílio doença: 10 dias út eis.

14
B) Para fins de aposentadoria: 15 dias úteis.
C) Para fins de obtenção de aposentadoria especial: 30 dias úteis.
Parágrafo Único – Os docu mentos a cima ta mbé m deverão ser fornec idos
aos ex-e mpregados.
CLÁUSUL A T RIG ÉSIMA QUINT A – CONT RIBUIÇÃO ASSIST EN CIAL
A pedido da representação do Sindicato profissional, as empresas abrang idas por esta Convenção Coletiva, descontarão co mo si mples inter medi ária a
favor da entidade sindical, do salário -base reajustado, de todos os e mpr egados, sócios e não só cios do si ndicato, de u ma só vez, o valor de
R$20,00(vinte reais) . As e mpresas de scontarão tal contribuição no salário
do mês de deze mbro de 2011 e repassarão até o 10° dia útil do mês subseqüente, os valores descontados à entidade, data em que re meterá u ma
relação com os no mes dos e mpregado s e valores dos desco ntos.
Parágrafo único: No ca so da e mpresa sofrer autuação por parte do Mini stério do Trabalho, em razão do desco nto previsto nesta cláusula, o Sindic ato se obriga a fornecer sub sídios para elaboração da defes a, e se mantida a
cobrança da multa responsabilizar -se-á pelo pagamento da mesma .
.
CLÁULA T RIG ESIMA SEXT A – CONT RIBUIÇÃO ASSIST ENCIAL PAT R ONAL
As empresas abrangidas pela presente convenção, deverão recolher de uma única vez ao
SIME Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, Material elétrico e Eletrônico de
João Monlevade uma contribuição no valor equivalente a R$ 5,00 (cinco reais) por empregado até o limite máximo de R$500,00 e com valor mínimo de R$ 50,00 (cinqüenta reais).
Paragrafo primeiro - As empresas que não concordarem com o recolhimento previsto
nesta cláusula deverão se manifestar em carta entregue na entidade patronal até 10 dias
após a data de assinatura da presente convenção coletiva.
Paragrafo segundo - A contribuição acima deverá ser recolhida através de depósito bancário em conta corrente nº.8893-5 agência 1503-2 Banco Bradesco e enviar recibo por email: sime@veloxmail.com.br ou pelo fax 3852 3964 até o dia 20/01/2012.
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CLÁUSUL A T RIG ÉS IMA SET IMA – MENSAL IDADE DO SINDICAT O
As mensalidades devidas pelos trabalhadores ao sindicato, descont adas em
folha de paga mento, deverão ser reco lhidas ao sindicato benefici ado até o
10º dia após o desconto e as e mpresa s enviarão a relação dos e mpregados
e o valor descontado ao si ndicato.
CLÁUSUL A T RIG ÉSIMA O IT AVA – MULT A
Fica estabelecida uma multa de R$1.119,49 (um mil cento e dezenove e
quare nta e no ve reais qua re nta e nove centa vos) , que reverterá e m f avor
da parte prejudicada, a ser paga por aquele que descumprir qualquer clá usula da presente convenção, e xceto q uanto aquelas para as quais já e stiver
prevista sanção espec ífica.
Parágrafo p rimei ro – A multa só será devida após a parte infratora ser n otificada por escrito e se decorrido o prazo de 10 d ias sem cu mpri mento da
obrigação.
Parágrafo segundo – O prazo acima poderá ser dilatado conforme cada s ituação, desde que haja prévio entendimento escrito entre as partes.
CLÁUSUL A T RIGÉSIMA NONA – PART ICIPAÇÃO NO S LUCROS OU R ESULT ADOS
Tendo em vista o Ar t. 7º, inciso XI d a Constituição Federal, e em atend imento a Lei 10.101 de 19 de deze mbr o de 2000, confor me plano de metas ,
que co mpõe a tabela de indicadores e metas abaixo, estabelecidas no início
de 2011 e relativas a SAUDE (cu mprimento de progra ma s de e xa mes peri ódicos) QUALIFICAÇAO (atendimento a convocação para treinamento e cu rsos de capacitação profissional desde que não seja no s dia de folga) PR OGRAMA 5 S (Seleção, Ordenação, Limpeza, Higiene, Auto Disciplina) ap uradas no período de janeiro a outub ro de 2011, participação nos lucros ou
resultados relativa ao ano de 20 11, obedecendo o critério de cla ssificação
de grupos de empresas confor me a tabela 1: “TABELA DE G RUPOS DE
EMPRESAS E VALORES” abaixo, nos seguintes te rmos:
I-Valor má xi mo: caso a meta co mposta dos itens constantes da tabela de
indicadores-metas se ja atingida em nível entre 80% e 100% conforme ap uração final que devera ser feita no dia 31-10-2011, com a mpla divulg ação;
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II-valor míni mo: caso o dese mpenho d as metas estiver entre 20% e 79,99 %,
e, na hipótese de não ser atingido pelo menos 20% de dese mpenho, nada
será devido.

Tabela 1: Tabela de grupo de empresas e valores

DATA DE PAGAMENTO:
23/12/2011

GRUPO

VALORES
Para empresas que prestam serviços dentro da área
da ArcelorMittal – Usina de Monlevade

R$1.800,00

Para indústrias fora da ArcelorMittal Monlevade

R$1.060,00

Para as oficinas de Eletromotores

R$330,00

Para as oficinas de Reparos de Veículos e Acessórios,
Oficinas de Reparos de Eletrodomésticos e Serralheri-

R$275,00

as.

Parágrafo Pri mei ro – O s valores acima estipulados serão devidos aos e mpregados que prestaram serviço no ano de 2011. Proporcionalmente aos
meses trabalhados considerando -se co mo mês integral, fração igual ou s uperior a 15 dias.
Parágrafo Segundo - Os e mpregados afastados a partir de 01 -01-2011 por
acidente de trabalho terão direito aos valores na forma aci ma.
Parágrafo T erceiro – Os e mpregados afastados a partir de 01 -01-2011, por
outro motivo, terão direito aos valores proporcionalmente aos meses trab alhados.
Parágrafo Q uarto – Fica m e xcluídos da presente cláusula os estagiários e
os trabalhadores com contrato de apre ndizagem.
Parágrafo Qui nto – Confor me previsto na constituição Federal, e na Lei
10.101 de 19 de deze mbro de 2000, o s paga mentos prev istos nesta cláusula não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou pr evidenciário,

não

se

lhe

apl icando

o

principio

da

habitualidade.

Parágrafo sexto – O s valores pagos pela e mpresa para cu mpri mento da
presente cláusula, quitam integralmen te a obrigação correspondente relat iva ao ano- base de 2011 e serão compensadas caso a e mpresa se ja obr i-
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gada ao paga mento de qualquer parcela a este titulo em decorrência de l egislação ou medida provisória superveniente , ou decisão judicial, ou outra
for ma qualquer.
Parágrafo sétimo : A tabela de indicadores e metas é a seguinte:
T abela 2:T abela de indicadores e metas

Ind icadores
Qualif icação

Meta s
prof issional,

atendimento

a 90%

convocação para treinamentos e cursos de

Prazo

Pesos

Janeiro a out u- 40%
bro de 2009

capacitação prof issional.
Cumprimento do programa de exames méd i- 80%

Janeiro a out u- 30%

cos periódicos (participação dos empreg a-

bro de 2009

dos)
Programa 5 s, seleção, ordenação, li mpeza, 50%

Janeiro a out u- 30%

higiene e auto -disciplin a.

bro de 2009

Parágrafo Oitavo - Os empregados já dispensados, cujas rescisões f oram
pagas antes da a ssinatura d a presente convenção, receberão o valor da
PLR segu indo a proporcionalidade do paragrafo prime iro , de uma só ve z em
janeiro de 2012.
Parágrafo Nono – As indústr ias que prestam serviços fora a área da Arc elor Mitta l – Usina Monlevade que t ive rem interesse de verão manifestar of icia lmente por escr ito, perante o Sind icato prof issional, no pra zo de 30 d ias
a partir da assinatura CCT 2011/2012 , para que a part icipação nos l ucros
ou resultados referente ao ano de 2012 seja objeto de negociação, nos te rmos do artigo 2° da Lei 10.101/2000, objet ivando a elaboração de um plano
de metas para aplicação em 2012. O pra zo para elaboração do plano de
metas será de 90 dias a contar da assinatura da convenção colet iva de tr abalho 2011/2012. O conteúdo desse plano, inclusive em termos de val ores,
poderá ser compensados com as obrigações at inente s a particip ação nos
lucros

ou

2012/2013.

resultados

decorren tes

da

convenção

cole t iva

de

trabalho
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QUADRAG ESIMA -FERRAMENT AS-DESCO NT O
As e mpresas abrangidas por esta Con venção Coletiva não poderão desco ntar dos empregados o valor das ferramentas danificadas em serviço, a não
ser que co mprove m o dolo do e mpregado.
QUADRAG ÉSIMA PRIMEIRA – CÓPIA DO CONT RAT O DE T RABAL HO
Durante a vigência da presente Convenção Coletiva, todo o empreg ado que
for ad mitido, receberá uma cópia do contrato por ele ass inado.
QUADRAG ÉSIMA SEGUNDA – ABRANGÊNCIA
A presente convenç ão se aplica a todas as e mpresa s da categoria econô m ica representada pelo SIME, be m co mo àquelas e mpresas que, e mb ora co m
objetivo social diverso, atuem dentro d a atividade econômica abra ngida pelo
deno minado Grupo 19, ressalvando -se os acordos coletivos f irmados co m a
Arcelor Mittal – Usina de Monlevade e a e mpresa Harsco.
QUADRAG ÉSIMA T ERCEIRA – VIG ÊNCIA
As cláusulas, condições e benefícios desta Convenção Coletiva de Trab alho
terão vigência pelo p razo de 24 mese s, iniciando-se em 1º de outub ro de
2011 findando-se e m 30 de sete mbro de 201 3, e xceto a s cláusulas 1ª, 3ª,
4ª, 6ª, 8ª, 25ª, 26ª, 27ª , 28ª, 30ª, 31ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 43ª, após o que
serão objeto de nova negociação.
QUADRAG ÉSIMA QUART A – AJUDANT E – LIMIT AÇÃO T EMPO RAL
O e mpregado não poderá pe rmanecer co mo a judante por prazo superior a
01(u m) ano, a contar da data de sua ad missão. Após este prazo, o mesmo
será classificado no cargo do qual ele é ajudante, desde que este este ja
exercendo a função de oficial.
QUADRAG ÉSIMA QUINT A – J UÍZO COMPET ENT E
Será co mpetente a Justiça do Trabalho para dirimir quaisquer dive rgências
na aplicação desta Co nvenção Coletiva.
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QUADRO DE APONTAMENTO DE HORAS

NATUREZA DA JORNADA

HORÁRIO HORA NORMAL
T1

DIAS ÚTEIS
(SEGUNDA A SÁBADO)

07-15
15-23
23-07

DESCANSO SEMANAL
(FOLGA DE REVEZAMENTO,
DOMINGOS E FERIADOS)

07-15
15-23
23-07

TRABALHO
NOS DOMINGOS E FERIADOS
(JORNADA
INTEGRAL)

T2

8
7
2

T3

T4

T5

DESC.

REMUN.

T1

T3

1
6

1

8
7
2

REVEZAMENTO 07-15
DE
15-23
04 TURMAS
23-07

8
7
2

1
6

*

REVEZAMENTO 07-15
COM COMPEN- 15-23
SAÇÃO
23-07

8
7
2

1
6

*

REVEZAMENTO 07-15
DE
15-23
04 TURMAS
23-07

TRABALHO
NOS DIAS DE
REPOUSO,
INCLUSIVE
TRABALHO
SÁBADOS
COM COMPENCOMPENSASAÇÃO
DOS
E FERIADOS
TRABALHO
SEM COMPENSAÇÃO

A C R É S C I M O S

07-15
15-23
23-07

8
7
2

8
7
2

07-15
15-23
23-07

1
6

1
6

8
7
2

1
6

1
6

*

8
7
2

1
6

8
7
2

S
E
M

S
E
M

A
C
R
E
S
C
I
M
O

A
C
25% 40% 50% 80% R
E
S
C
I
M
O

* - NO DIA DA FOLGA APONTAR DESCANSO REMUNERADO.

1
6

40%
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LISTA DE MEDICAMENTOS

 ANADOR COMPRIMIDO
 ANADOR GOTAS
 A. A. S INFANTIL / ADULTO
 ASPIRINA ADULTO / INFANTIL
 ÁGUA OXIGENADA 10 VOL.
 APRACUR CUMPRIMIDO
 BAND – AID
 BENEGRIP COMPRIMIDO
 BIOTÔNICO
 DORIL COMPRIMIDO
 DIPIRONA
 DORFLEX
 DIMETICONA
 ESTOMAZIL
 LACTO PURGA
 LEITE MAGNÉSIA
 MANTEIGA DE CACAU
 MATERIAL PARA CURATIVOS (ALGODÃO, GASE, ESPARADRAPO, ...)
 MELHORAL
 MERTHIOLATE
 NEURALGINA (NEOSALDINA)
 PARACETAMOL
 SAL DE FRUTA
 SONRISAL
 VITAMINA C
 PRESERVATIVOS
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DIRETORIA 2011/2014
COMISSÃO EXECUTIVA
Luiz Carlos da Silva - Presidente
Marco Antônio da Silva - Vice-presidente
Wilson Carlos Dias - Secretário Geral
José Quirino dos Santos - Secretário de Adm. e Finanças
Joselito Marques Abrantes - Sec. Social e Saúde
Marcelo de Oliveira Carvalho - Secretário de Div. e Imprensa
José Geraldo Gandra - Sec. de Formação
SUPLENTES DA DIRETORIA EXECUTIVA
Antônio Lasma Bicalho
Ednaldo Rosa
Eduardo de Oliveira Alfeu
Emerson Stanley de Araújo
Eudson Pereira da Silva
Geraldo Magela Zóia
José Geraldo Taciano
José Geraldo Tavares
José Expedito dos Santos Ferreira
José Milton Soares
Júlio César Messias
Juscelino de Moura Gomes
Otacílio das Neves Coelho
Ronaldo Balbino Dias
CONSELHO FISCAL - EFETIVOS
Ari Alves de Freitas
João Bosco Quintão
Maurício Farias da Silva
CONSELHO FISCAL - SUPLENTES
Carlos Magno de Freitas
Nildo de Sousa Velloso
Nilson Gomes de Lima
CONSELHO DOS APOSENTADOS
Geraldo Cláudio Fernandes
Geraldo Lúcio Ribeiro
José Lino Tavares
Júlio da Silva
Lauro Gomes da Costa
Nélio Crisólogo Brasileiro
Paulo Antônio dos Santos
Sinézio Vilela Santiago
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