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Assembleia virtual para os trabalhadores da CONVAÇO de 
Timóteo irão decidir sobre a Pauta de Reivindicações 

da Campanha Salarial 2020/2021
EDITAL ELETRÔNICO DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL

Pelo presente edital eletrônico de convocação, o Sindicato dos trabalhadores nas In-
dústrias Siderúrgicas, Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Material Eletrô-
nico, Desenhos/Projetos e de Informática de Timóteo e Coronel Fabriciano - META-
SITA, com sede na Avenida Monsenhor Rafael, nº 155, Bairro Timirim, Timóteo-MG, 
por seu representante infra-assinado nos termos do que dispõem as normas legais, 
com autorização da Comissão Executiva, e, em conformidade com o estabelecido 
no Estatuto da Entidade, CONVOCA todos os trabalhadores da empresa CONVAÇO 
CONSTRUTORA VALE DO AÇO LTDA. pertencentes às categorias profissionais 
que representa, conforme listagem de endereços eletrônicos (email) fornecida pela 
CONVAÇO CONSTRUTORA VALE DO AÇO LTDA, sócios e não sócios da enti-
dade, para uma Assembleia Extraordinária Virtual, a realizar-se nos dias 28, 29 e 30 
de setembro de 2020, segunda, terça e quarta-feira, com término previsto para 16 ho-
ras do mesmo dia, 30/09/2020, na forma de enquete eletrônica através da ferramenta 
“Formulários Google”. Todos os trabalhadores envolvidos receberão no seu email 
fornecido pela CONVAÇO CONSTRUTORA VALE DO AÇO LTDA, uma enquete 
onde irão responder se APROVAM ou NÃO a Pauta de Reivindicações, observando-
se o quorum legal nos termos do artigo 612 da CLT, para tratar e deliberar, ainda de 
acordo com a lei e estatuto da entidade, sobre a seguinte ordem do dia: 

1) Apreciação e Deliberação da proposta de Pauta de Reivindicações visando a nego-
ciação do Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021; 
2) Deliberações consequentes; 
3) Encerramento. 

Timóteo/MG, 25 de setembro de 2020. 

COMISSÃO EXECUTIVA. 

Convocamos a 
todos os tra-
balhadores 

da empresa CONVA-
ÇO, em Timóteo, para 
participarem de uma 
Assembleia virtual que 
ocorrerá nos dias 28, 29 
e 30/09/2020, segunda, 
terça e quarta-feira, 
para decidirem sobre 
a aprovação ou não da 
Pauta de Reivindica-
ções visando o proces-
so negocial do Acordo 
Coletivo de Trabalho 
2020/2021.
     A empresa nos 
forneceu o email de 
cada trabalhador para 
que possamos fazer as 
Assembleias virtuais da 
Campanha Salarial.
     Os trabalhadores 
receberão uma enquete 
(link), que será enviada 
para o email de cada 
um na segunda-feira 
(28), juntamente com 
esse informativo con-
tendo a Pauta de Rei-
vindicações.
     O encerramento será 
na quarta-feira às 16 
horas, quando será feito 
a apuração.

CAMPANHA 
SALARIAL
2020/2021

TRABALHADOR, é de fundamental importância que você participe da 
Assembleia Virtual. Lembre-se que você tem a garantia do sigilo do voto.

Lembre-se também que se trata de uma Pauta de Reivindicações 
que será negociada com a empresa, ao final, quando a empresa 

apresentar a sua contraproposta, você irá decidir sobre o 
Acordo Coletivo Trabalho que será assinado.

CAMPANHA SALARIAL - METASITA X CONVAÇO



VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência 
do presente Acordo Coleti-
vo de Trabalho no período 
de 01º de Março de 2020 
a 28 de Fevereiro de 2021 
e a data-base da categoria 
em 01º de Março. 

ABRANGÊNCIA 

O presente Acordo Coletivo 
de Trabalho, aplicável no 
âmbito da(s) empresa(s) 
acordante(s), abrangerá 
a(s) categoria(s) Trabalha-
dores na Metalurgia, com 
abrangência territorial em 
Timóteo/MG e Coronel 
Fabriciano/MG, prestando 
serviço na área da APE-
RAM INOX AMÉRICA DO 
SUL S.A.

SALÁRIO DE INGRESSO 

A partir de 01 de Março 
de 2020, o salário de 
ingresso na CONVAÇO, 
exceto aprendizes e esta-
giários, não será inferior 
a R$1.122,97 (mil cento e 
vinte e dois reais e noventa 
e sete centavos) por mês.

PAGAMENTO DE 
SALÁRIO 

A CONVAÇO efetuará o pa-
gamento do salário mensal 
a seus empregados até o 
dia 5 (cinco) de cada mês, 
exceto se o dia 5 coincidir 
com o domingo, quando, 
então o pagamento poderá 

ser procedido no próximo 
dia útil.

A CONVAÇO poderá efetu-
ar os pagamentos através 
depósito em  conta salário, 
ordem de pagamento ban-
cária ou por cartão salário 
(sistema eletrônico), em 
conformidade com o artigo 
464 da CLT. 

 ADIANTAMENTO 
SALARIAL

A CONVAÇO efetuará, 
no dia 20 de cada mês, o 
pagamento da importância 
equivalente à 50% (cin-
qüenta por cento) do pró-
ximo salário líquido a título 
de adiantamento salarial, 
sendo que se este dia não 
for útil, poderá ser procedi-
do no próximo dia útil.

Parágrafo Único - Por se 
tratar de adiantamento é 
facultado a CONVAÇO 
optar por não fornecer aos 
funcionários o contrache-
que.

DESCONTO EM FOLHA 

Fica a CONVAÇO autori-
zada a efetuar diretamente 
dos salários de seus em-
pregados o desconto dos 
valores referentes:

a) à parcela da alimentação 
destinada ao empregado; 
b) à mensalidade dos asso-
ciados METASITA;

c) à contribuição  sindical;
d) ao convênio com o 
Cartão Eletrônico para 
supermercados e farmácias 
credenciadas;
e) à ferramentas retiradas 
no almoxarifado / ferramen-
taria e não devolvidas;
f) ao EPI (Equipamento de 
Proteção Individual) danifi-
cado por dolo empregado;
g) à botina e uniformes não 
devolvidos.

Parágrafo único: Quanto ao 
desconto de ferramentas 
retiradas no almoxarifa-
do / ferramentaria e não 
devolvidas, será seguido 
o seguinte procedimento: 
O empregado retirará a 
ferramenta no almoxarifado 
mediante a entrega de uma 
requisição com a sua assi-
natura. Esta somente será 
devolvida ao empregado 
quando aqueles materiais 
solicitados retornarem 
ao almoxarifado. Perio-
dicamente a CONVAÇO 
solicitará aos empregados 
realizarem a baixa, e se o 
empregado não as devol-
ver, ocorrerá o desconto 
dos valores equivalentes 
às mesmas, e da mesma 
forma, nos casos em que 
verificada a existência da 
requisição na CONVAÇO 
no momento do cálculo 
da rescisão de contrato, 
será processado o referido 
desconto.

HORAS EXTRAS 

A CONVAÇO, até 

28/02/2021, compromete-
se a assegurar também 
que as horas trabalhadas 
além da jornada da jornada 
normal comum serão pagas 
com adicional de 50% 
(cinquenta por cento). Os 
eventuais acréscimos de 
jornada em dias de feriados 
ou no descanso semanal 
remunerado serão pagos 
com o adicional será de 
100% (cem por cento).

Parágrafo 1º - A CONVA-
ÇO se compromete a se 
empenhar na supressão do 
trabalho extraordinário.

Parágrafo 2º - A CON-
VAÇO se compromete a 
só admitir a execução de 
trabalhos extraordinários 
por quaisquer empregados, 
por motivo de execução de 
serviços inadiáveis.

Parágrafo 3º - Fica acor-
dado que nos dias de 
suspensão de atividades 
concedidas por liberalidade 
da CONVAÇO, as horas 
trabalhadas até o limite de 
8 horas não serão conside-
radas como extraordinária.

Parágrafo 4º - A apuração 
das horas extras a serem 
pagas será feita entre o dia 
20 do mês anterior ao dia 
19 do mês de competência. 
Sendo assim, as horas 
extras apuradas após o dia 
19, serão pagas na folha de 
pagamento do mês subse-
quente.

ADICIONAL NOTURNO 

Durante a vigência deste 
Acordo, o trabalho noturno 
será remunerado com um 
acréscimo de 35%, calcula-
do conforme §1º abaixo.



§1º - O percentual de 35% 
a que alude o caput desta 
cláusula corresponde ao 
somatório das seguintes 
parcelas:

a) Aplicação do adicional 
noturno sobre as horas 
trabalhadas de 22h às 5h, 
já acrescidas da aplicação 
da hora reduzida.

b) Aplicação do adicional 
sobre as horas trabalha-
das de 5h às 7h, quando 
a jornada for cumprida 
integralmente no horário 
noturno ou em jornada 
mista (aplicação do art. 73, 
§5º, da CLT).

ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE 

Nas áreas considera-
das insalubre, quando o 
equipamento de proteção 
fornecido ao empregado 
não neutralizar o agente 
insalutífero, conforme 
apuração dos agentes 
insalubres realizada pela 
APERAM (SESMT), com o 
acompanhamento do SIN-
DICATO, conforme relató-
rios de avaliação qualitativa 
ou quantitativa dos agentes 
nocivos constantes da 
Norma Regulamentadora 
nº 15 da Portaria 3.214/78 
do MTE, das condições de 
trabalho, a CONVAÇO se 
compromete a pagar o adi-
cional de insalubridade com 
incidência do percentual de 
10%, 20% ou 40%. 

Parágrafo 1º- Quando 
houver o pagamento das 
referidas parcelas, gerará 
reflexos no cálculo do 13º 
salário e férias.

Parágrafo 2º- O cálculo do 
adicional de insalubridade 
incidirá sobre o salário mí-
nimo vigente e não sobre o 
salário nominal ou do piso 
fixado por este instrumento.

CONTRATO POR PRAZO 
DETERMINADO E TEMPO 
PARCIAL 

Fica autorizada a contrata-
ção do mesmo trabalhador 
para serviços por prazo 
determinado e tempo par-
cial, em períodos diversos, 
em conformidade com a 
Legislação em vigor.

INVENTO OU 
APERFEIÇOAMENTO

O invento ou aperfeiçoa-
mento, de que trata o artigo 
42 da lei 5772 de 21/12/71, 
será de propriedade da 
CONVAÇO, que terá direito 
exclusivo de licença de 
exploração, assegurada po-
rém ao empregado inven-
tor, remuneração indeniza-
tória na forma de normas e 
regulamentos vigentes.

HORÁRIO DE TRABALHO 

A CONVAÇO adotará a 
jornada de trabalho que o 
cliente estipular e/ou autori-
zar, respeitadas as dispo-
sições legais pertinentes, 
inclusive determinações 
referentes à compensação.

Não serão descontadas 
nem computadas como 
jornada extraordinária as 
variações de horário no 
registro de ponto não ex-
cedentes de cinco minutos, 
observando o limite máxi-
mo de dez minutos diários 
nos termos do parágrafo 1º 

do artigo 58 da CLT.

COMPENSAÇÃO 

Fica acordado que a 
duração normal do trabalho 
poderá ser de 9h (nove 
horas) de segunda-feira 
a quinta-feira de 8h(oito 
horas) na sexta-feira, 
totalizando 44h(quarenta 
e quatro horas) semanais, 
podendo ser, ainda, acres-
cida de 2h (duas) horas 
suplementares, tanto para 
prorrogação quanto para 
compensação, nos termos 
do art. 59 da CLT.

13.1- Os empregados 
poderão ser dispensados 
do trabalho, em todo o 
expediente ou em parte 
dele, mediante prévio 
aviso no dia anterior, com 
a correspondente prorroga-
ção da jornada de trabalho 
de segunda a sexta-feira, 
respeitada a jornada aven-
çada, nunca superior a 44 
(quarenta e quatro) horas 
semanais;

13.2- As horas compensa-
das na jornada de trabalho, 
serão consideradas para 
compensação de 1 x 1.

13.3- A compensação tam-
bém poderá ser feita, com 
o aumento da carga horária 
em uma semana (48 horas 
semanais) e diminuição na 
outra (40 horas semanais), 
trabalhando-se em sábados 
alternados.

13.4- As horas extras de 
jornadas suplementares 
poderão ser objeto de com-
pensação dentro do prazo 
máximo de 12 meses, a 
contar do mês seguinte à 
sua realização.

13.5- As horas extras 
prestadas e não compen-
sadas neste mesmo mês 
serão lançadas a crédito do 
Empregado, enquanto que 
as horas que faltarem para 
complementar a jornada 
mensal neste mesmo mês 
serão lançadas a débito.

13.6- Anualmente a 
CONVAÇO procederá a 
um balanço no Banco de 
Horas, de forma a cons-
tatar o número de horas 
extras realizadas por cada 
empregado, já descontada 
a compensação realizada 
nos termos acima.

a) Realizado o referido 
balanço anual, consta-
tando-se saldo de horas 
extras em benefício do 
trabalhador, será efetuado 
o pagamento destas horas 
como extras, com o respec-
tivo adicional convencional 
sobre o valor da hora 
normal.

b) O pagamento dos 
valores devidos apurados 
conforme balanço anual 
será realizado juntamente 
com a folha de fevereiro.

13.7- Caso a CONVAÇO 
não conceda folgas sufi-
cientes à compensação no 
prazo acima estipulado, as 
horas extras prestadas e 
não compensadas serão 
pagas com o acréscimo de 
50% (cinquenta por cen-
to) sobre o valor da hora 
normal.

13.8- Ocorrendo a despe-
dida do Empregado, por 
qualquer motivo, o saldo 
positivo de horas labora-
das e não compensadas 
será pago no Termo de 



Rescisão do Contrato de 
Trabalho com o acréscimo 
de 50% (cinquenta por cen-
to) sobre o valor da hora 
normal. Em havendo saldo 
negativo de horas este será 
descontado.

INTERVALO PARA 
DESCANSO 

Fica estabelecido o in-
tervalo de 1:00h (uma 
hora) para descanso para 
alimentação, ficando os 
empregados desobrigados 
a assinalar no cartão este 
intervalo.

FERIAS E ADIANTAMEN-
TO DO 13º SALÁRIO 

A CONVAÇO se compro-
mete a manter para os 
empregados com direito a 
gozo de férias a opção de 
gozá-las em até 3 perío-
dos, bem como o critério de 
adiantamento de até 50% 
(cinquenta por cento) do 
Décimo Terceiro Salário, 
por ocasião da saída de 
férias.

EXAME MÉDICO 
DEMISSIONAL 

A CONVAÇO se compro-
mete a realizar  exame   
médico   dos   empregados   
por   ocasião   do   término 
do contrato de trabalho, 
conforme estabelecido no 
artigo 168 da CLT, desde 
que o ultimo exame tenha 
sido realizado há mais de 
noventa dias, emitindo 
atestado por seu serviço 
médico, que será anexado 
ao processo de desliga-
mento. 

ASSISTÊNCIA MÉDICA

A CONVAÇO se compro-
mete a arcar com 50% 
da mensalidade do plano 
básico coparticipação do 
empregado prestando ser-
viços na área da APERAM-
TIMOTEO.

Parágrafo primeiro: Será 
permitido a inclusão dos 
dependentes dos empre-
gados, sendo opção pelos 
mesmos e custeado na 
integralidade por eles e 
descontados em folha de 
pagamento. 

Parágrafo segundo: os 
empregados arcarão com 
a totalidade dos custos de 
coparticipação do plano de 
saúde conveniado.

SALÁRIO 
SUBSTITUIÇÃO

O trabalhador que 
vier substituir outro 
de salário maior por 
férias ou afastamento 
por doença ou aciden-
te do trabalho ou em 
caso de substituição 
de empregado que foi 
deslocado para outra 
função temporária, re-
ceberá salário igual ao 
do trabalhador substi-

tuído, a partir da data 
de sua substituição.

§ 1º - O Empregado 
receberá o salário de 
trabalhador substituído 
somente no período 
de substituição, quan-
do este for igual a 15 
(quinze) dias.

§ 2º - É vedado à em-
presa dividir o período 
de substituição entre 
dois ou mais funcio-
nários como forma de 
não pagar a diferença 
correspondente.

AUMENTO REAL / 
PRODUTIVIDADE:  

Após a correção sala-
rial prevista na Cláu-
sula 1ª, da presente 
Pauta de Reivindica-
ções, a MAGNESITA 
concederá aos seus 
empregados abran-
gidos pela presente 
Convenção, um ajus-
tamento salarial de 
5%, a título de Aumen-
to Real/Produtividade.

ABONO / 2020:

A MAGNESITA pagará 
a Título de ABONO, 
referente ao ano de 
2020, o valor corres-
pondente a 1 salário 
mínimo calculado pelo 
DIEESE para o mês 
de Outubro/2020.

1 - Para efeito de 
informação, o Salário 
Mínimo Necessário 
calculado pelo DIEE-
SE para julho de 2020 
é de R$4.420,11.

2 - O valor do ABO-

NO/2020 será pago 
em uma única parcela, 
em dinheiro, até 5 dias 
após a aprovação do 
ACT.
3 - Terá direito ao 
ABONO, todos os atu-
ais empregados, demi-
tidos, aposentados e 
afastados por doença 
comum que efetiva-
mente trabalharam du-
rante o ano de 2019, 
independentemente 
do tempo trabalhado 
e, os trabalhadores 
afastados por doença 
profissional ou aciden-
te de trabalho.

4 – A MAGNESITA 
fornecerá ao metasita 
listagem dos empre-
gados (nome e valor 
a receber) com direito 
ao ABONO, até a data 
pagamento.

ISONOMIA 
SALARIAL: 
Nenhum trabalhador 
da MAGNESITA que 
tenham a mesma fun-
ção e/ou que exerça 
as mesmas atividades 
poderão receber salá-
rio diferenciado.

BOLSA DE ESTUDO:

A MAGNESITA, a títu-
lo de incentivo à edu-
cação concederá aos 
seus trabalhadores e 
dependentes, compro-
vadamente matricula-
dos em curso superior, 
curso de nível médio, 
curso técnico, curso 
de língua estrangeira 
ou curso de informá-
tica, bolsa de estudo 
equivalente a 50% da 
mensalidade.



PARÁGRAFO ÚNICO:
A MAGNESITA re-
alizará, até o dia 
01/03/2021, processo 
seletivo para a con-
ces-são de bolsa de 
estudo de 100% para 
trabalhador que se 
classificar em primeiro 
lugar.

CARTÃO ALIMENTA-
ÇÃO/CESTA BÁSICA:

A MAGNESITA forne-
cerá cartão alimen-
tação a todos seus 
empregados efetivos, 
independente da data 
da sua contratação, 
incluindo os afastados, 
com crédito mensal no 
valor referente a uma 
cesta básica ideal con-
forme pesquisa reali-
zada pelo DIEESE.

1 - O crédito no cartão 
será lançado até o 1º 
dia útil de cada mês.

2 - O cartão Alimen-
tação será fornecido 
também durante o avi-
so prévio indenizado, 
que integra o contrato 
de trabalho para todos 
os efeitos legais.

Obs: O valor da Cesta 
Básica calculado pelo 
DIEESE para o mês 
de julho de 2020 é 
R$465,06.

ALIMENTAÇÃO:

A MAGNESTA con-
cederá alimentação 
subsidiada aos seus 
empregados na se-
guinte forma:

- 90% para quem re-
cebe salários até R$ 
2.082,00.

- 85% para quem 
recebe salários de 
R$ 2.082,00 a R$ 
4.023,00.

- 80% para quem re-
cebe salários acima 
de  R$ 4.023,01.

UNIFORME:

Fica obrigada a 
empresa a fornecer, 
gratuitamente, a seus 
empregados, até 3 
uniformes de traba-
lho, por ano, quando 
o uso destes for por 
elas exigido.  Ex-
cepcionalmente, em 
funções especiais, 
este número poderá 
ser elevado até 4.

1 – A atividade que 
estiver enquadrada 
no grau de risco 4 da 
classificação de ativi-
dades constantes do 
Quadro anexo à NR 4 
aprovada pelas Por-
tarias SSMT nºs. 33, 
de 27/10/83 e 34, de 

20/12/83, a empresa 
fornecerá obrigatoria-
mente os uniformes 
conforme previsto no 
caput, para os em-
pregados que exer-
çam atividades ou 
funções operacionais 
na produção.

2 - Sendo fornecido 
pela empresa, o uso 
de uniforme de traba-
lho será obrigatório e 
o empregado respon-
sabilizar-se-á:

a) Por estrago, da-
nos ou extravio, de-
vendo 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 traba-
lho.

d) Pelo seu uso exclu-
sivamente no trabalho.

3 - Caberá exclusi-
vamente à empresa 
definir o padrão, tipo e 
qualidade dos unifor-
mes.

RETORNO DE 
FÉRIAS:

A 

MAGNESITA pagará 
aos seus empregados, 
independentemente 
da data de admis-
são, quando da volta 
do gozo de férias, o 
adicional de retorno 
de férias correspon-
dente à importância 
equivalente a 100% 
da remuneração de 
férias, excluído desta 
o adicional previsto no 
inciso XVII, artigo 7º, 
da Constituição Fede-
ral.

1 - 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.

2 - O pagamento do 
Retorno de Férias 
será devido na hipóte-
se de férias não goza-
das e/ou indenizadas.  

AUXÍLIO FUNERAL

A MAGNESITA que 
por ocasião do faleci-
mento do empregado 
ou de seu dependente 
legal, contar com mais 
de 01 (um) emprega-
do em seu efetivo, fica 
obrigada a pagar jun-
tamente com o saldo 
de salário e/ou outras 
verbas rescisórias, a 
quantia de R$433,49 
(Trezentos e noventa 
e quatro reais e oito 
centavos). 

PARÁGRAFO ÚNICO: 

caso a empresa pos-
sua seguro que abran-



gem Auxílio Funeral 
estará isenta deste 
pagamento. 

CARTA DISPENSA

A MAGNESITA obri-
ga-se ao dispensar o 
empregado por justa 
causa, a entregar-lhe, 
mediante recibo, co-
municação escrita em 
que conste o motivo 
da dispensa basean-
do-se no artigo 482 da 
CLT, sob pena de as-
sim não procedendo, 
no prazo de 03 (Três) 
dias, presumir-se a 
dispensa como sen-
do sem justa causa 
e sem justo motivo, 
devendo o empregado 
ser reintegrado no em-
prego imediatamente 
ou ser dispensado 
sem justa causa.

GESTANTE – 
REMANEJAMENTO 
DE FUNÇÃO

Em atividades onde 
ofereça riscos à ges-
tação, comprovados 
através de atestado 
médico e/ou pelo 
SESMT da empresa, 
a empregada gestante 
será imediatamente 
remanejada de fun-
ção, assim que infor-
mar a empresa sua 
condição de gestante.

GARANTIA AO EM-
PREGADO EM VIAS 
DE APOSENTADORIA

Terá garantia de em-
prego e ou de salá-
rios, todo empregado 
que estiver faltando 24 
(vinte e quatro) meses 
para completar o pe-

ríodo necessário para 
aposentadoria desde 
que esteja há 5 (cinco) 
anos na mesma em-
presa. 

PARÁGRAFO ÚNICO: 
O benefício previsto 
nesta cláusula somen-
te será devido caso o 
empregado informe à 
empresa, por escrito 
e comprove através 
de documentos váli-
dos do INSS, que se 
encontra em período 
de pré-aposentadoria. 
Também este bene-
fício somente será 
devido pelo período 
de 24 meses a partir 
desta informação por 
escrito à empresa e 
não pelo tempo que o 
INSS vier a informa-lo 
da sua futura data de 
aposentadoria.

ACERVO TÉCNICO 

Desde que solicitado 
pelo empregado dis-
pensado, e que conste 
em seus registros a 
empresa fornecerá 
declaração a respeito 
dos cursos por ele 
concluídos, de sua 
participação em semi-
nários e congressos, 
atividades de ensino 
e da função por ele 
exercida ou de sua 
qualificação profissio-
nal.

PREENCHIMENTO 
DE FORMULÁRIOS 

PARA A PREVIDÊN-
CIA SOCIAL 

A MAGNESITA deverá 
preencher os formu-
lários exigidos pela 
Previdência Social, 
quando solicitado 
pelo empregado, nos 
seguintes prazos e 
condições:

a) Para fins de obten-
ção de auxílio doença: 
03 (três) dias úteis;

b) Para fins de apo-
sentadoria: 10 (dez) 
dias úteis;

c) Para fins e obten-
ção de aposentadoria 
especial: 30 (trinta) 
dias úteis.
§ 1º - O PPP – Perfil 
Profissiográfico Previ-
denciário deverá ser 
entregue ao empre-
gado acompanhado 
dos respectivos docu-
mentos e informações, 
inclusive do Laudo 
Técnico Pericial que 
comprove o caráter 
especial da atividade 
exercida pelo mesmo.

§ 3º - A empresa 
fornecerá o PPP aos 
seus ex-empregados, 
se solicitado e aos 
atuais, quando de 
suas demissões.

PREVENÇÃO DE ACI-

DENTES DE TRABA-
LHO

A MAGNESITA se 
obriga a cientificar 
previamente, os traba-
lhadores contratados 
ou transferidos inter-
namente para áreas 
insalubres e perigo-
sas, sobre os riscos à 
saúde dos eventuais 
agentes agressivos de 
seu posto de trabalho, 
orientando-os ade-
quadamente sobre as 
proteções que devem 
ser tomadas. 

§ 1º - Os equipamen-
tos de proteção indivi-
dual necessários, não 
poderão ser cobrados 
e deverão conter o 
Certificado de Aprova-
ção. 

§ 2º - A empresa de-
verá tornar obrigatório 
o uso dos EPI’s, bem 
como substituí-los 
quando danificados; 

§ 3º - Sendo fornecido 
pela empresa, o uso 
do EPI será obriga-
tório e o empregado 
responsabilizar-se-á: 
• por estrago, danos 
ou extravios dolosos, 
comprovados, de-
vendo a empresa ser 
indenizada nesses ca-
sos; • pela devolução, 
quando de extinção ou 
rescisão do contrato 
de trabalho ou quando 
não for mais necessá-
ria sua utilização. 

ACIDENTES DE 
TRABALHO – 
TRANSPORTE

A MAGNESITA se 



obriga a garantir o 
transporte gratuito, 
imediatamente após a 
ocorrência do atendi-
mento médico. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

– Para os fins desta 
cláusula, caberá ao 
empregado fazer a 
devida comunicação à 
empresa.

MENSALIDADES 

O não recolhimento 
das mensalidades sin-
dicais dos associados, 
por parte da empresa, 
dentro dos prazos 
previstos, acarretará 
multa acumulada de 
10% (dez por cento) 
ao mês, acrescido de 
correção legal, sem 
prejuízo de o sindica-
to envolvido efetuar 
cobrança judicial. 

§ 1º - O repasse do 
desconto deverá ser 
efetuado até o 5º. 
dia útil após o efetivo 
desconto. 

§ 2º - Aplica-se esta 
cláusula também nos 
casos dos repasses 
de convênios. 

TAXA NEGOCIAL:

A MAGNESITA será 
obrigada a descontar, 
como simples inter-
mediária, de todos os 
seus emprega-dos, 
sócios e não sócios do 
Sindicato, beneficia-
dos por este ACT e no 
prazo de até 10 dias 
da sua celebração, o 
valor mensal corres-
pondente a (x)% do 
salário do trabalhador 
a título de taxa nego-
cial para manutenção 
da entidade, conforme 
expressa e prévia au-
torização em Assem-
bleia Geral Extra-ordi-
nária a que se refere o 
inciso XXVI do artigo 
611-B da CLT.

OBS: A autorização de 
desconto da taxa ne-
gocial concedida pela 
categoria na AGE de 
aprovação de pauta 
de reivindicações e/ou 
na AGE de aprovação 
de proposta ou con-
traproposta equivale à 
expressa e prévia anu-
ência a que se refere 
o inciso XXVI do artigo 
611-B da CLT.

HOMOLOGAÇÃO:

Todas as homologa-
ções das Rescisões 
Contratuais serão 
feitas no Sindicato.

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

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

LANCHE:

A MAGNESITA forne-
cerá lanche aos seus 
empregados, como 
reforço alimentar. 
Quando do início da 
jornada de trabalho o 
lanche fornecido de-
verá ser composto de 
café, leite, pão de sal 
e manteiga.

PENALIDADES POR 
DESCUMPRIMENTO 

O descumprimento 
das cláusulas do pre-
sente Acordo Coletivo 
de Trabalho acarretará 
multa no valor referen-
te a um piso salarial 
vigente da categoria, 
por cláusula descum-
prida.

1 - Os descumpri-
mentos das cláusulas 
deste Acordo Coletivo 
de Trabalho  poderá, 
a qualquer momento, 
ser cobrados judici-al-
mente e o pagamento 
das penalidades não 
exime o cumprimento 
e ordenamento destas 
cláusulas.

2- No caso de a mul-
ta prevista no caput 
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da presente cláusula 
ser cobrada através 
da ação coletiva, a 
sua apuração se dará 
conforme o número de 
trabalhadores atingi-
dos e o seu valor será 
revertido 50% para 
o empregado e 50% 
para o Sindicato pro-
fissional.

3 - No caso de des-
cumprimento pelo 
empregador de qual-
quer cláusula prevista 
no ACT, fica facultado 
ao empregado rescindir 
o contrato de trabalho 
com base no Artigo 483 
da Consolidação das 
Leis Trabalhistas (CLT). 

CONCILIAÇÕES E DIVER-
GÊNCIAS 

Caberá à Delegacia 
Regional do Trabalho/MG 
a conciliação das divergên-
cias acaso surgidas entre 
as partes acordantes por 
motivo da aplicação dos 
dispositivos deste ACOR-
DO. 

E por estarem acordadas, 
assinam as partes o pre-
sente ACORDO em 3 (três) 
vias de igual teor, uma das 
quais será levada a registro 
e depósito na Delegacia 
Regional do Ministério do 
Trabalho, para que produ-
za seus jurídicos e legais 
efeitos.


