
ser solicitada a empresa com 24 horas de 
antecedência à reunião de negociação.

§ 3º - Liberação dos diretores de 01 
dia/mês para reunião diretoria sem 
prejuízo em sua remuneração, desde 
que solicitado no prazo mínimo de 48 
horas.

CLÁUSULA 15ª
LANCHE: 
As empresas abran-

gidas pela presente CCT fornecerão 
lanche aos seus empregados, como 
reforço alimentar. Quando do início da 
jornada de trabalho o lanche forneci-
do deverá ser composto de café, leite, 
pão de sal e manteiga.

CLÁUSULA 16ª
PENALIDADES POR 
DESCUMPRIMENTO 
O descumprimento das 

cláusulas da presente Convenção acar-
retará multa no valor referente a um 
piso salarial vigente da categoria, por 
cláusula descumprida. 

§ 1º - Os descumprimentos das cláu-
sulas desta Convenção poderão, a 
qualquer momento, ser cobrados ju-
dicialmente e o pagamento das pena-
lidades não exime o cumprimento e 
ordenamento destas cláusulas.

§ 2º- No caso de a multa prevista no 
caput da presente cláusula ser cobrada 
através da ação coletiva, a sua apura-
ção se dará conforme o número de tra-
balhadores atingidos e o seu valor será 
revertido 50% para o empregado e 50% 
para o Sindicato profissional.

§ 3º - No caso de descumprimento pelo 
empregador de qualquer cláusula pre-
vista na Convenção, fica facultado ao 
empregado rescindir o contrato de tra-
balho com base no Artigo 483 da CLT.

CLÁUSULA 19ª - Ma-
nutenção integral 
das cláusulas da CCT 

2018/2019, ressaltando apenas alte-
rações neste processo negocial.

CAMPANHA 
SALARIAL 
2019/2020
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Sem Censura
unificação

de admissão, quando da volta do gozo de 
férias, o adicional de retorno de férias cor-
respondente à importância equivalente a 
30% da remuneração de férias, excluído 
desta o adicional previsto no inciso XVII, 
artigo 7º, da Constituição Federal. 

§ 1º - Os empregados que não fizerem jus 
ao gozo de 30 dias de férias, terão o valor 
do Retorno de Férias pago proporcional-
mente ao número de dias de direito.

§ 2º - O pagamento do Retorno de Férias 
será devido na hipótese de férias não go-
zadas e/ou indenizadas.  

CLÁUSULA 11ª
HORAS EXTRAS: 
Fica expressamente proi-
bida a realização de horas 

extras pelos trabalhadores das EMPRESAS. 
Em casos de extrema necessidade, as horas 
extras que forem realizadas pelos trabalha-
dores das EMPRESAS, serão remuneradas 
com o acréscimo de 100% sobre o valor 
da hora normal. Se houver opção por parte 
do trabalhador em compensar a hora extra 
realizada, a mesma se dará em dobro ao 
número de horas realizadas. 

§ 1º - Nos casos em que os empregados 
forem convocados fora do horário normal 
de trabalho para atendimento de emergên-
cia, as horas extras passarão a ser conta-
das a partir de seu deslocamento, até o 
retorno à sua residência.

§ 2º - Será preservado, quando da convo-
cação dos trabalhadores, o intervalo mí-
nimo legal de descanso entre jornadas de 
trabalho (art. 66 CLT). 

§ 3º - As EMPRESAS enviarão mensalmen-
te ao METASITA, relação do número de ho-
ras extras realizadas, destacando quantas 
foram pagas, quantas foram compensadas, 
horário que foram realizadas e o motivo de 
sua realização.

CLÁUSULA 12ª
TAXA NEGOCIAL:
As EMPRESAS serão obri-
gadas a descontar, como 

simples intermediária, de todos os seus 

empregados, sócios e não sócios do Sin-
dicato, beneficiados por esta Convenção e 
no prazo de até 10 dias da sua celebra-
ção, o valor mensal correspondente a (x)% 
do salário do trabalhador a título de taxa 
negocial para manutenção da entidade, 
conforme expressa e prévia autorização 
em Assembleia Geral Extraordinária a que 
se refere o inciso XXVI do artigo 611-B da 
CLT.

OBS: A autorização de desconto da taxa 
negocial concedida pela categoria na AGE 
de aprovação de pauta de reivindicações 
e/ou na AGE de aprovação de proposta ou 
contraproposta equivale à expressa e pré-
via anuência a que se refere o inciso XXVI 
do artigo 611-B da CLT.

CLÁUSULA 13ª
HOMOLOGAÇÃO: 
Todas as homologações 
das Rescisões Contratu-

ais serão feitas no Sindicato.

§ 1º - a homologação dos sócios será sem 
ônus para o trabalhador.

§ 2º - a homologação para os não sócios 
será mediante o pagamento de uma taxa a 
ser estabelecida pelo Sindicato. 

CLÁUSULA 14ª
DIRETORES DO 
SINDICATO:
As empresas abrangidas 

pela CCT liberarão, em tempo integral e 
colocará à disposição do Sindicato, dois 
dos seus empregados, que fazem parte da 
direção efetiva da entidade, segundo in-
dicação da instituição, ficando assegura-
do àqueles dirigentes seus atuais salários 
base e adicionais nas mesmas condições 
que recebem na fábrica. 

§ 1º - As empresas abrangidas pela CCT 
liberarão, quando solicitado pelo Sindica-
to, os demais dirigentes, sem prejuízo em 
sua remuneração, desde que solicitado no 
prazo mínimo de 48 horas.

§ 2º - As faltas dos dirigentes provenien-
tes de reuniões para negociar a CCT não 
serão consideradas e sua liberação deverá 

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 2019/2020

PEQUENAS
E MÉDIAS 
EMPRESAS

CLÁUSULA 1ª
REAJUSTE SALARIAL:
Os salários nomi-
nais vigentes em 

31/10/2019 serão corrigidos pelo 
INPC-IBGE apurado entre o dia 
01/11/2018 a 31/10/2019, ou qual-
quer outro índice que seja mais bené-
fico para o trabalhador. 

Parágrafo 1º - Não será permitida a 
compensação de reajustes salariais 
espontâneos, decorrentes de promo-
ção, transferência, equiparação sala-
rial, implemento de idade e término 
de aprendizado, daqueles decorrentes 

de aplicação de Planos de Cargos e Salá-
rios, concedidos após 01/11/2019. 

OBS.: A estimativa de reajuste para a re-
composição do poder de compra entre 
01/11/2018 e 31/10/2019, de acordo com 
o INPC-IBGE, é 5%.

CLÁUSULA 2ª 
AUMENTO REAL / PRO-
DUTIVIDADE:  Após a 
correção salarial prevista 

na Cláusula 1ª, da presente Pauta de 
Reivindicações, as EMPRESAS concederão 
aos seus empregados abrangidos pela 
presente Convenção, um ajustamento 

salarial de 5%, a título de Aumento 
Real/Produtividade.

CLÁUSULA 3ª
ABONO / 2019: 
As EMPRESAS pagarão 
a Título de ABONO, re-

ferente ao ano de 2019, o valor cor-
respondente a 1 salário mínimo cal-
culado pelo DIEESE para o mês de 
Outubro/2019.

§ 1º - Para efeito de informação, o Salário 
Mínimo Necessário calculado pelo DIEESE 
para agosto de 2019 é de R$4.143,25.
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Todos nós queremos e merecemos 
uma Convenção Coletiva de Traba-
lho - CCT que nos garanta direitos 

na mesma proporção que realizamos o 
lucro para o patrão.
O caminho do “coração” do patrão pas-
sa pelo bolso.
Portanto, trabalhador e trabalhadora a 
sua participação é que define o resulta-
do das negociações.
PARTICIPAÇÃO É IGUAL = CONQUISTA!

Clínica Metasita
As Clínicas do Metasita estão disponibilizando CONSULTAS GRATUITAS 
em Psicologia no período de 23 a 30 de setembro.
>>>somente para associados 

Informações:
31.3849-9123
31.99925-9330
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§ 2º - O valor do ABONO/2019 será pago 
em uma única parcela, em dinheiro, até 
5 dias após a aprovação da CCT.

§ 3º - Terá direito ao ABONO, todos os atu-
ais empregados, demitidos, aposentados e 
afastados por doença comum que efetiva-
mente trabalharam durante o ano de 2019, 
independentemente do tempo trabalhado 
e, os trabalhadores afastados por doença 
profissional ou acidente de trabalho. 

§ 4º - As EMPRESAS fornecerão ao metasita lis-
tagem dos empregados (nome e valor a receber) 
com direito ao ABONO, até a data pagamento.

CLÁUSULA 4ª
ISONOMIA SALARIAL: 
Nenhum trabalhador das 
EMPRESAS que tenham a 

mesma função e/ou que exerça as mesmas 
atividades poderão receber salário diferen-
ciado.

CLÁUSULA 5ª 
BOLSA DE ESTUDO:
As EMPRESAS, a título de 
incentivo à educação, con-

cederão bolsa de estudo na proporção de 
50% da mensalidade, aos seus empregados 
e, ampliará o benefício para os seus de-
pendentes que estejam comprovadamente 
matriculados em curso superior ou curso 
de nível médio/técnico. 

Parágrafo único - As empresas custearão, 
na proporção de 50% da mensalidade de 
cursos de Língua Estrangeira e Informática 
aos trabalhadores devidamente matricu-
lados. No caso do empregado estudante, 
que tem dificuldade de ajustar o horário 
de trabalho com o horário escolar, lhe será 
assegurado o direito à negociação direta 
com a empresa e o METASITA, para definir 
a flexibilidade do horário de trabalho, sem 
prejuízos para as partes.
 

CLÁUSULA 6ª
ASSIST.MÉDICA / ODONTO-
LÓGICA E FARMACÊUTICA: 
As empresas, independen-

temente do número de empregados, man-
terão planos de saúde, próprio ou contra-
tado a seus funcionários, subsidiando as 
despesas realizadas através dos serviços 
por ela conveniados, conforme estratos 

g) Consideram-se dependentes legais, 
o(a) esposo(a) e/ou companheiro(a), 
filhos e filhas solteiros(as) até 18 
anos ou até 24 anos caso estejam 
cursando faculdade e os filhos que 
possuem necessidades especiais sem 
limite de idade.
h) Em casos de internamento clínico 
ou internamento cirúrgico e obstétri-
co, poderá ser cobrado do funcioná-
rio uma franquia no valor máximo de 
R$90,00, por evento, que engloba as 
despesas oriundas do internamento.
i) O valor máximo dos descontos 
mensais do funcionário e seus depen-
dentes, a título de coparticipação e 
franquia de internação, não poderão 
ultrapassar a R$172,50 Os valores res-
tantes serão descontados nos meses 
subsequentes, observando o limite de 
faturamento por funcionário.
j) Faculta-se à empresa, com o con-
sentimento do empregado, contra-
tar junto à operadora, um plano de 
saúde com acomodação diferenciada, 
não podendo a parte da mensalidade 
que cabe ao trabalhador ultrapassar o 
limite de 50% do valor do plano con-
tratado.
k) No ato da rescisão contratual, a 
empresa descontará do empregado as 
despesas oriundas do plano de saúde 
até o limite de 30% do valor líquido 
do Termo de Rescisão Contratual de 
Trabalho - TRCT.
l) Ao término ou rescisão do contrato 
de trabalho, por qualquer que seja a 
causa, o trabalhador e seus depen-
dentes ficam automaticamente des-
vinculados do plano de saúde perante 
a empresa, respondendo e responsa-
bilizando pelo mau uso do plano que 
der causa. Caso pretenda prosseguir 
participando do convênio deverá ser 
obedecida, neste caso, as determina-
ções das Normas Regulamentadoras 
da ANS, entendendo-se diretamente 
com a operadora do plano de saúde.
m) A empresa que não aderir ao pla-
no de saúde arcará com todas as des-
pesas com os serviços de assistência 
médica, hospitalar, métodos comple-
mentares de diagnósticos, tratamen-
tos e serviços auxiliares, englobando 
os segmentos ambulatorial, hospita-

lar e obstétrico, utilizados por seus 
funcionários enquanto não tiverem 
acesso a todos os serviços do plano 
de saúde.
n) Sem prejuízo das demais penali-
dades impostas nesta CCT, no ato da 
rescisão contratual, a empresa que 
não tiver aderido ao plano de saúde 
dentro dos prazos estabelecidos no 
Adendo à CCT 2011/2013, pagará ao 
funcionário, a título de indenização, 
o valor de R$105,60 por cada mês 
que esse esteve desamparado dos be-
nefícios do plano de saúde.
o) Ao admitir um funcionário, a em-
presa tem até 10 dias após o término 
do contrato de experiência para in-
clui-lo no plano de saúde. Caso não 
realize a inclusão, a empresa arcará 
com as responsabilidades descritas 
nas letras “m” e “n” desta cláusula.
p) O empregado recém-admitido 
pode abdicar dos benefícios do plano 
de saúde, desde que entregue até 05 
dias após o término do contrato de 
experiência no departamento pessoal 
da empresa uma carta de renúncia, 
que será fornecida pessoalmente ao 
funcionário e exclusivamente no Sin-
dicato Profissional, mediante a apre-
sentação da Carteira de Trabalho e 
contracheque.
q) A empresa que induzir o empre-
gado a abdicar do plano de saúde 
pagará ao trabalhador além do es-
tipulado nas letras “m” e “n” uma 
multa prevista na cláusula intitulada 
“Penalidades por descumprimento” 
desta CCT, além de outras penalida-
des legais.
r) O empregado afastado pelo INSS, 
por qualquer motivo, terá os mesmos 
direitos e obrigações do trabalhador 
na ativa com relação ao plano de saú-
de. O empregado afastado fica obri-
gado a repassar mensalmente para a 
empresa empregadora o valor da sua 
parcela da mensalidade e da copar-
ticipação que lhe cabe, sob pena de 
ser excluído do plano de saúde caso 
atrase mais de 02 parcelas. Essa ex-
clusão só poderá ser efetivada após a 
empresa notificar o empregado, por 
escrito, concedendo-lhe um prazo de 
48 horas, a partir dessa notificação, 

para efetivar os mencionados pagamentos 
em atraso.
s) É proibido à operadora de saúde e ou 
empresa restringir do funcionário e depen-
dentes qualquer procedimento determina-
do pela ANS.
t) Não haverá carência para qualquer tipo 
de atendimento, aos funcionários das em-
presas que contratarem o plano de saúde 
dentro do prazo, ou seja, até 10 dias após 
o término do contrato de experiência.
u) O possível reajuste do plano de saúde 
contratado pela empresa acontecerá em 
01/10/2019.
v) As empresas têm as mesmas obrigações 
descritas nesta cláusula com relação ao 
estagiário e ao menor aprendiz.

§ 1º - A empresa só poderá contratar uma 
operadora de plano de saúde que:
a) Possua a prestação de serviços de assis-
tência médica, hospitalar, métodos com-
plementares de diagnósticos, tratamentos 
e serviços auxiliares, englobando os seg-
mentos ambulatorial, hospitalar e obsté-
trico, coparticipativo, determinado neste 
instrumento;
b) Assinarem com os sindicatos signatários 
um contrato coletivo empresarial aglutina-
dor, na forma de plano privado de assis-
tência à saúde, prevista no inciso I do art. 
1º, da Lei 9.656/1998, até 30/10/2015.

§ 2º - A empresa que contratar um plano 
de saúde diverso dos parâmetros conven-
cionados assumirá todas as obrigações, 
ficando responsável pelos pagamentos das 
despesas excedentes e outros ônus prove-
nientes da mencionada contratação, salvo 
aqueles planos aprovados pelos sindicatos 
signatários.

CLÁUSULA 8ª
CARTÃO ALIMENTAÇÃO/CESTA 
BÁSICA:
 (A Cláusula 15ª da CCT 

vigente passará a ter a seguinte redação). 
A empresa fornecerá cartão alimentação a 
todos seus empregados efetivos, indepen-
dente da data da sua contratação, incluindo 
os afastados, com crédito mensal no valor 
referente a uma cesta básica ideal conforme 
pesquisa realizada pelo DIEESE.

§ 1º - O crédito no cartão será lançado até 

o 1º dia útil de cada mês.

§ 2º - O cartão Alimentação será fornecido 
também durante o aviso prévio indenizado, 
que integra o contrato de trabalho para to-
dos os efeitos legais. 

Obs: O valor da Cesta Básica calculado pelo 
DIEESE para o mês de agosto de 2019 é 
R$466,91.

CLÁUSULA 9ª
UNIFORME:
Ficam obrigadas as empre-
sas a fornecer, gratuita-

mente, a seus empregados, até 3 unifor-
mes de trabalho, por ano, quando o uso 
destes for por elas exigido.  Excepcional-
mente, em funções especiais, este número 
poderá ser elevado até 4.

§ 1º - As empresas com mais de 100 em-
pregados em 30/09/2016, cuja atividade 
preponderante estiver enquadrada no grau 
de risco 4 da classificação de atividades 
constantes do Quadro anexo à NR 4 apro-
vada pelas Portarias SSMT nºs. 33, de 
27/10/83 e 34, de 20/12/83, fornecerão 
obrigatoriamente os uniformes conforme 
previsto no caput, para os empregados que 
exerçam atividades ou funções operacio-
nais na produção.

§ 2º - Sendo fornecido pelas empresas, o 
uso de uniforme de trabalho será obrigató-
rio e o empregado responsabilizar-se-á:
a) Por estrago, danos ou extravio, devendo 
a empresa ser indenizada nestes casos;
b) Pela manutenção dos uniformes em 
condições de higiene e apresentação;
c) Pela devolução do uniforme quando da 
extinção ou rescisão do contrato de tra-
balho.
d) Pelo seu uso exclusivamente no 
trabalho.

§ 3º - Caberá exclusivamente à empresa 
definir o padrão, tipo e qualidade dos uni-
formes.

CLÁUSULA 10ª
RETORNO DE FÉRIAS:
As empresas abrangidas 
pela CCT pagarão aos seus 

empregados, independentemente da data 

salariais de cada empregado:
*Estrato I – Salário nominal até 
2 SM - 90% de subsídio.
*Estrato II – Salário nominal de 
2 a 4 SM - 80% de subsídio.
*Estrato III – Salário nominal acima 
de 4 SM - 70% de subsídio. 

CLÁUSULA 7ª
PLANO DE SAÚDE 
As empresas abrangidas por 
este instrumento devem 

contratar para seus funcionários uma ope-
radora de plano de saúde, para a prestação 
de serviços de assistência médica, hospita-
lar, métodos complementares de diagnós-
ticos, tratamentos e serviços auxiliares, 
englobando os segmentos ambulatorial, 
hospitalar e obstétrico, coparticipativo, 
que obedeça aos seguintes parâmetros:
a) Abrangência em Ipatinga, Coronel Fa-
briciano e Timóteo para atendimentos 
eletivos e em todo território nacional para 
urgência e emergência.
b) Enfermaria especial com no máximo 02 
leitos, tendo custeio conforme copartici-
pação descrita na letra “h”.
c) Para cobertura e custeio do benefício 
do plano de saúde, o empregado arcará 
com o pagamento de 50% da mensalidade, 
não podendo ultrapassar o valor máximo 
de R$52,80. O restante do valor será pago 
pela empresa.
d) Os valores referentes à coparticipação 
nos serviços serão de responsabilidade do 
empregado, cabendo à empresa descontar 
na folha de pagamento do empregado e 
repassar esses valores à operadora do pla-
no de saúde.
e) A coparticipação nas consultas eletivas 
será de, no máximo, R$25,00 e nas con-
sultas no pronto-atendimento será de, no 
máximo, R$35,00. Nos exames será cobra-
do o valor máximo de até 40% do valor de 
cada procedimento, limitado a R$120,00.
f) Faculta-se ao empregado incluir seus 
dependentes legais no plano de saúde, 
sendo permitido ao empregador descontar 
o valor integral da mensalidade dos de-
pendentes, até o limite de R$105,60 por 
dependente, bem como as coparticipações 
correspondentes, mediante autorização 
prévia e por escrito do empregado, nos 
termos da Súmula 342, do Tribunal Supe-
rior do Trabalho.
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