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DENÚNCIAS E RECLAMAÇÕES

Trabalhadores da empresa 
M MÁQUINAS estão convocados 

para Assembleia Virtual
Convocamos aos tra-
balhadores da empresa 
M Máquinas para uma 
Assembleia Virtual
que ocorrerá do dia
27 e 28/04/2021, 
(quarta e quinta-feira), 
para deliberarem sobre a 
contraproposta apresen-
tada pela empresa para 
renovação do Acordo 
Coletivo de Trabalho 
2022/2023.

Os trabalhadores irão 
receber uma enquete, 
via email de cada um, 

juntamente com esse 
informativo para anali-
sarem a contraproposta.
A Assembleia terá iní-
cio às 08 horas desta 
quarta-feira (27/04), 
e o encerramento será 
dia (28/04) quinta-fei-
ra às 13 horas, quando 
será feito a apuração.

Nas outras páginas os 
trabalhadores podem 
conferir apresentada 
pelo patrão!

PARTICIPE!

EDITAL ELETRÔNICO DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL

Pelo presente Edital Eletrônico de Convocação, o Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias Siderúrgicas, Metalúrgicas, Mecâni-
cas, de Material Elétrico, Material Eletrônico, Desenhos/Projetos e 
de Informática de Timóteo e Coronel Fabriciano - METASITA, com 
sede na Avenida Monsenhor Rafael, nº 155, Bairro Timirim, Timó-
teo-MG, por seu representante infra-assinado nos termos do que 
dispõem as normas legais, com autorização da Comissão Executi-
va, e, em conformidade com o estabelecido no Estatuto da Entida-
de, CONVOCA todos os trabalhadores da empresa M MAQUINAS 
SERVICOS LTDA - EPP, que laboram na cidade de Timóteo/MG  
pertencentes às categorias profissionais que representa, conforme 
listagem de endereços eletrônicos (email) fornecida pela M MAQUI-
NAS SERVICOS LTDA - EPP, sócios e não sócios da entidade, para 
uma Assembleia Extraordinária Virtual, a realizar-se nos dias 27 e 
28 de abril de 2022, quarta e quinta-feira respectivamente, com 
término previsto para 13 horas do dia 28 de abril/2022, na forma 
de enquete eletrônica através da ferramenta “Formulários Google”. 
Todos os trabalhadores envolvidos receberão no seu email forneci-
do pela M MAQUINAS SERVICOS LTDA - EPP, uma enquete onde 
irão responder se APROVAM ou NÃO a contraproposta apresen-
tada pela M MAQUINAS SERVICOS LTDA - EPP , 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 
da M MAQUINAS SERVICOS LTDA - EPP  visando a negociação 
para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2023; 2) 
Deliberações Consequentes; 3) Encerramento. 

Timóteo/MG, 27 de abril de 2022.
COMISSÃO EXECUTIVA

SEGUE ABAIXO O EMAIL QUE OS TRABALHADORES 
IRÃO RECEBER O LINK PARA VOTAÇÃO 

tesouraria.metasita@gmail.com

PARTICIPE! NÃO DEIXE QUE O OUTRO DECIDA POR VOCÊ.
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CONTRAPROPOSTA DA MMÁQUINAS

VIGÊNCIA E DATA-BASE
As partes fixam a vigên-
cia do presente Acordo 
Coletivo de Trabalho no 
período de 01º de 
abril de 2022 a 
31 de março 
de 2023 e a 
data-base 
da categoria 
em 01º de 
abril.

ABRANGÊNCIA
O presente 
Acordo Coletivo de 
Trabalho, aplicável no 
âmbito da(s) empresa(s) 
acordante(s), abrangerá 
a(s) categoria(s) nas 
Indústrias Siderúrgicas, 
Metalúrgicas, Mecâni-
cas, de Material Elétri-
co, Material Eletrônico, 
Desenhos/Projetos e 
de Informática, com 
abrangência territorial 
em Coronel Fabriciano/
MGeTimóteo/MG, com 
abrangência territorial 
em CoronelFabriciano/MG 
e Timóteo/MG.

PISO SALARIAL
A partir de 01/04/2022 
nenhum empregado, 
excetuando-se aprendiz 
de ofício e o estagiário, 
terá o salário de ingresso 
inferior a R$1.293,90/
mês a título de salário de 
ingresso.

PARÁGRAFO ÚNICO: 
Em caso de reajuste do 
salário mínimo, o piso 
salarial não poderá ser 
inferior ao salário míni-
mo reajustado.

REAJUSTE SALARIAL
O salário base nominal 

vigente em 1º de abril de 
2022 será corrigido pelo 
percentual 11,73%.

PAGAMENTO PAR-
CELADO

A M MÁ-
QUINAS 
SERVIÇOS 
LTDA 
– EPP 
pagará 

seus fun-
cionários 

até o 5º dia 
útil de cada mês. 

O adiantamento será 
efetuado no dia 20 (de 
cada mês) e antecipará 
40% do salário bruto do 
empregado, considerando 
todos os descontos, até 
15 dias corridos após o 
pagamento do mês 
anterior.

REPOUSO RE-
MUNERADO
A M MÁ-
QUINAS 
SERVIÇOS 
LTDA – EPP 
não procederá 
ao desconto do 
repouso remunerado 
dos empregados que, não 
obstante chegarem atra-
sados ao serviço, sejam 
autorizados a assumir seus 
postos de trabalho e atuar 
no restante da jornada 
diária, desde que o atraso 
não ultrapasse 4 horas. 
Manterá os descontos 
do repouso remunerado 
para os casos de falta ao 
serviço.

DESCONTO EM FOLHA
A M MÁQUINAS SERVIÇOS 
LTDA – EPP, além dos 
descontos legais, poderá 

efetuar outros descontos 
na folha de pagamento, 
tais como: Mensalidade 
Sindical, Cooperativas 
de Crédito e de Consu-
mo, Doações a Entidades 
Filantrópicas e outros, 
mediante autorização 
expressa do empregado 
interessado.

SUBSTITUIÇÃO
A M MÁQUINAS SERVIÇOS 
LTDA – EPP pagará a todo 
empregado a diferença de 
salários por substituição 
temporária de função, 
independente do motivo, 
nas condições das normas 
específicas da M MÁQUI-
NAS SERVIÇOS LTDA –EPP.

§ 1º - Toda substituição 
será comunicada 

ao emprega-
do substi-
tuto, por 
escrito.

§ 2º - No 
caso do 

salário do 
substituto 

ser igual ou 
superior ao do subs-

tituído, fica assegurado o 
percentual mínimo de 5% 
sobre o salário base do 
substituto, como remu-
neração da substituição 
temporária.

HORAS EXTRAS
A M MÁQUINAS SERVIÇOS 
LTDA – EPP remunerará 
as horas extras realizadas 
em dias úteis mensal-
mente, com acréscimo 
de 75% sobre o valor 
da hora normal e sába-
do, domingo ou feriado 
acréscimo 100%.

§ 1º - Nos casos em que 
o empregado for con-
vocado fora do horário 
normal de trabalho para 
atendimento a chamados 
de emergência, ou seja, 
sem convocação prévia, 
as horas extras passa-
rão a contar a partir do 
seu deslocamento até o 
retorno à sua residência, 
igual a 1 hora (casa/tra-
balho/casa).

§ 2º - A compensação de 
horas extras com folgas 
se dará à razão de uma 
hora trabalhada por uma 
hora de folga, sem qual-
quer acréscimo, mediante 
negociação prévia entre a 
chefia e o subordinado.

JORNADA DE TRABALHO
A carga horária semanal 
dos empregados será de 
no máximo 40 horas, em 
jornada de 8 horas no ho-
rário de 07h30 às 11h30 
e 13h às 17h.

ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE
A M MÁQUINAS SERVIÇOS 
LTDA – EPP continuará 
a pagar o Adicional de 
Insalubridade, quando 
devido, após apuração 
dos agentes insalubres 
realizada pela M MÁQUI-
NAS SERVIÇOS LTDA – EPP 
(SESMT), com o acompa-
nhamento do SINDICATO, 
conforme relatórios de 
avaliação qualitativa ou 
quantitativa dos agentes 
nocivos constantes da 
Norma Regulamenta-
dora nº 15 da Portaria 
3.214/78 do MTE, das 
condições de trabalho.

REAJUSTE 
SALARIAL: 

11,73%

PISO 
SALARIAL: 
R$1.293,90



§ 1º - O adicional de 
insalubridade será calcu-
lado tendo como base o 
salário mínimo do mês, 
a partir da vigência do 
presente acordo.

§ 2º - O adicional não 
será devido na hipótese 
da eliminação ou neu-
tralização dos agentes 
insalubres.

ADICIONAL DE 
PERICULOSIDADE
A M MÁQUINAS SERVI-
ÇOS LTDA – EPP pagará o 
Adicional de periculosida-
de para os empregados 
expostos ao risco 
elétrico, constan-
te dos relató-
rios de levan-
tamento de 
periculosidade 
a ser realizado 
pela M MÁ-
QUINAS SERVI-
ÇOS LTDA – EPP e 
SINDICATO, no valor de 
30% do salário nominal 
acrescido de horas extras, 
conforme previsto na Lei 
7369 de 20/09/85 e no 
Enunciado 191 do TST, 
enquanto persistir o risco 
ou até a  sua eliminação.

PLR 2021
PLR 2021 - A M MÁQUI-
NAS SERVICOS LTDA – EPP 
pagará aos seus emprega-
dos pertencentes ao seu 
quadro efetivo, a título 
de PLR referente ao ano 
de 2021, o valor corres-
pondente a R$1.305,17.

§ 1º - O pagamento será 
efetuado até o quinto dia 
útil de maio, juntamente 
com o retroativo do mês 
de abril.

§ 2º - As listagens dos 
empregados (nome e va-
lor a receber) com direito 

ao PLR serão fornecidas 
ao METASITA na data 
prevista para o devido 
pagamento.

§ 3º - Excepcionalmente, 
somente terãom direi-
to de receber a PLR os 
funcionários que estive-
rem ativos no quadro da 
empresa.

ALIMENTAÇÃO
A empresa, além do 
fornecimento do Vale Ali-
mentação, assegura aos 
trabalhadores o forneci-
mento da alimentação a 

um custo fixo de 
R$3,82 por 

dia ao em-
pregado, 
valor 
este 
a ser 
descon-

tado na 
folha de 

pagamento, 
salvo correção 

aplicada pela fornecedo-
ra, que deverá discutido 
com o sindicato.

VALE ALIMENTAÇÃO
A empresa fornecerá a 
todos os seus empregados 
efetivos vale alimentação 
no valor de R$255,26.

§ 1º - O crédito do vale 
alimentação será 
lançado até o dia 
5º útil de cada 
mês.
§ 2º - Fica 
expressamen-
te proibida 
à compra de 
bebidas alcoóli-
cas e cigarros.

CONVÊNIO MÉDICO
A empresa contratará 
opcionalmente para todos 
os seus empregados re-
presentados neste Acordo 

Coletivo do Trabalho, o 
serviço de Convênio Médi-
co, do Plano de Saúde da 
UNIMED Vale do Aço, no 
valor de R$292,80, sendo 
desconto na folha de 
pagamento do empregado 
da seguinte forma:

a)Participação do empre-
gado (com dependente) 
– R$ 210,98);

b)Participação do empre-
gado (sem dependente) 
– R$ 137,14.

§ 1º- Fica garantida a 
discussão prévia com o 
Sindicato dos possíveis 
reajustes do Plano de 
Saúde a serem aplicados 
pela Unimed Vale do Aço, 
para ajustes de mensali-
dades dostrabalhadores.

§ 2º - Expecionalmente, 
o reajuste sobre o plano 
de saúde é de acordo 
com o estabelecido pela 
UNIMED, no percentual 
de 7,37%.

SEGURO DE VIDA
A empresa contratará 
apólice de Seguro de Vida 
em Grupo em prol de seus 
empregados.

ADICIONAL NOTURNO
A remuneração 

do Trabalho 
Noturno, 

compre-
endido 
de 
22:00 
às 05:00 

ho-
ras, será 

acrescido 
de 30% sobre o 

valor da hora normal, já 
considerado nesta cláusula 
o previsto no Artigo 73 da 
CLT.

MARCAÇÃO DE PONTO
Durante a vigência do 
presente Acordo Coletivo, 
a M MÁQUINAS SERVIÇOS 
LTDA – EPP utilizará o 
sistema mecânico de con-
trole de frequência.

§ 1º - Alternativamente, 
a M MÁQUINAS SERVIÇOS 
LTDA – EPP poderá adotar 
sistema eletrônico alter-
nativo de
controle de frequência, 
nos termos do art. 74, 
§2º, da CLT e art. 2º da 
Portaria 373/2011 do 
Ministério do Trabalho e 
Emprego.

§ 2º - A adoção do siste-
ma eletrônico alternativo 
não admite restrições 
à marcação do ponto, 
marcação automática 
do ponto, exigência de 
autorização prévia para 
marcação de sobrejornada 
ou a alteração ou elimi-
nação dos dados regis-
trados pelo empregado, 
nos termos do art. 3º da 
Portaria373/2011.

§ 3º - Fica estabelecido 
que eventual revogação 
ou alteração da Portaria 
373/2011 por ato do Po-
der Executivo e/ou órgãos 
fiscalizatórios, durante 
a vigência do presente 
Acordo, não alterará o 
cumprimento e validade 
desta cláusula, por se tra-
tar de ato jurídico perfei-
to celebrado em confor-
midade com a legislação 
vigente quando de sua 
aprovação  e assinatura.

ABONO DE PONTO
Cabe ao gerente aprovar 
os pedidos de abono de 
ausências ou faltas do 
empregado, de acordo 
com a necessidade e/ou 
gravidade de cada caso 

PLR 2021: 
R$1.305,17

VALE 
ALIMENTAÇÃO: 

R$255,26



e segundo normas da 
M MÁQUINAS SERVIÇOS 
LTDA – EPP.

DIVISOR DE HORAS
A M MÁQUINAS SERVIÇOS 
LTDA – EPP adotará como 
divisor do salário mensal 
220 horas para apuração 
do valor do salário hora, 
em todos os seus regimes 
de trabalho.

UNIFORME
A M MÁQUINAS SERVIÇOS 
LTDA – EPP continuará 
a fornecer 2 uniformes 
(por ano), 2 macacões 
e 1 agasalho  aos seus 
empregados(as):

§ 1º - O primeiro agasa-
lho será fornecido após 
um ano de empresa.

§ 2º - Os macacões serão 
fornecidos quando ne-
cessários para exercer as 
atividades, sempre que 
estiverem danificados e 
mediante apresentação/
devolução dos macacões 
usados e sem condições 
de uso.

§ 3º - Fica garantida a 
higienização exclusiva 
para os macacões.

§ 4º - O segundo agasalho 
será fornecido após cinco 
anos do fornecimento do 
primeiro agasalho. 

ELEIÇÕES DA CIPA
Quanto às eleições da 
Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes 
– CIPA, a M MÁQUINAS 
SERVIÇOS LTDA –EPP 
como de praxe, obedecerá 
rigorosamente o procedi-
mento definido pela NR 

5, da Portaria 3214/78 e 
atualizações do Ministério 
de Trabalho e Emprego.

REUNIÕES CIPA
Nos dias da reunião da 
CIPA, conforme o ca-
lendário previamente 
definido, a M MÁQUINAS 
SERVIÇOS LTDA–EPP dis-
ponibilizará aos Cipistas, 
tempo Livre de 01h/00, 
imediatamente anterior 
à hora prevista para a 
reunião, para que os 
mesmos se preparem para 
a mesma.

§ 1º - A M MÁQUINAS 
SERVIÇOS LTDA – EPP 
garantirá tempo livre de 
01h00 (Uma hora) por 
semana aos  membros da 
CIPA, dentro da jornada 
de trabalho para a re-
alização de atividades, 
de prevenção na área de 
saúde e segurança do 
trabalhador.

§ 2º - As reuniões da 
CIPA, convocadas pela 
empresa para a realização 
fora da jornada de traba-
lho normal, deverão ser 
remuneradas como horas 
extraordinárias.

CURSO PARA CIPEIROS
O METASITA se comprome-
te a realizar curso para os 
cipeiros eleitos, sem ônus 
para a M MÁQUINAS SER-
VIÇOS LTDA – EPP, caso 
seja necessário, cabendo 
à Empresa, arcar somente 
com as despesas da libera-
ção dos funcionários.

RECUPERAÇÃO 
DE ACIDENTADOS
A M MÁQUINAS SERVIÇOS 

LTDA – EPP manterá o 
atual sistema de recupe-
ração de acidentados do 
trabalho, ratificando a 
autoridade exclusiva da 
sua área de Segurança 
e Medicina do Trabalho, 
para análise e orienta-
ção dos casos junto aos 
gerentes e empregados 
envolvidos.

TRATAMENTO DE 
SAÚDE - TRANSPORTE
A M MÁQUINAS SERVIÇOS 
LTDA – EPP continuará a 
dar cobertura para lo-
comoção, nos casos de 
acidentes de trabalho e 
readaptação profissional. 
Casos específicos de 
tratamentos especializa-
dos fora da região serão  
analisados individualmen-
te pelo Serviço Social da 
M MÁQUINAS SERVIÇOS 
LTDA – EPP, vinculados às 
condições físicas e econô-
micas do empregado den-
tro dos critérios do Plano 
de Assistência à Saúde da 
M MÁQUINAS SERVIÇOS 
LTDA –EPP.

RELAÇÃO DE ADMITIDOS
A M MÁQUINAS SERVIÇOS 
LTDA – EPP se comprome-
te a enviar, mensalmen-
te, no mês subsequente 
ao da admissão, relação 
de empregados recém-
admitidos pertencentes 
à categoria do SINDI-
CATO.

INFORMAÇÕES DE 
DOENÇAS PROFISSIO-
NAIS
A M MÁQUINAS SERVI-
ÇOS LTDA – EPP infor-
mará ao SINDICATO a 
ocorrência de doenças 

profissionais em suas áreas, 
após terem sido as mesmas 
devidamente caracterizadas 
pelo INSS e comunicadas 
a M MÁQUINAS SERVIÇOS 
LTDA – EPP.

COMUNICAÇÃO DE 
ACIDENTE DE TRABALHO
A M MÁQUINAS SERVIÇOS 
LTDA – EPP enviará ao 
SINDICATO, no prazo de 
48h horas, cópia da CAT 
para os acidentes CPT e 
SPT, após serem reconhe-
cidos pelo INSS.

PAUTA DE 
REIVINDICAÇÃO
O SINDICATO se compro-
mete a entregar a M MÁ-
QUINAS SERVIÇOS LTDA 
– EPP sua pauta de rei-
vindicações,  para reno-
vação do Acordo Coletivo, 
com antecedência mínima 
de 45 dias do término do 
Acordo vigente.

PARÁGRAFO ÚNICO: 
Cumprida a exigência 
estabelecida no caput, a 
M MÁQUINAS SERVIÇOS 
LTDA – EPP se compro-
mete a iniciar as nego-
ciações 15 dias antes do 
vencimento da data-base.
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