
CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO - 2015 

SINDIMIVA E SINDIPA 

Convençao Coletiva de Trabaiho que entre si celebrarn de urn lado o SINDIPA 
- SINDICATO DOS TRABALI-JADORES DAS INDUSTRIAS SIDERURGICAS, 
METALURGICAS, MECANICAS, MATERIAL ELETRICO E INFORMATICA 
DE IPATINGA, BELO ORIENTE, IPABA E SANTANA DO PARAISO, 
representante da categoria profissional, inscrito no CNPJ sob o no. 
19.869.65010001-04, corn sede a Av. Fernando de Noronha, 90 - Bairro Areal, 
lpatinga/MC, CEP 35.162-000, neste ato representado por seu Presidente 
Hello Madalena Pinto e do outro lado o SINDIMIVA - SINDICATO 
INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE 
MATERIAL ELETRICO DO VALE DO AcO, representante da categoria 
econômica, inscrito no CNPJ sob o no. 22.707.038/0001-31 corn sede a Av. 
Pedro Linhares Comes, 5431 - Bairro Horto - Ipatinga/MG, CEP 35.160-900, 
neste ato representado por seu Presidente Carlos Afonso de Carvalho, tern 
justos e acordados em transaçao, na meihor forrna de direito o presente 
TERMO DE CONVENAO COLETIVA DE TRABALHO 2015, mediante as 
seguintes clãusulas e condiçOes: 

DISC IPLINA: 
Tendo em vista a constituiçao de 19880 a possibilidade de acordo ali instituida, 
as partes resolvem disciplinar nas seguintes cláusulas aqui descritas. 

CLAUSULA 1. - VIGENCIA E DATA BASE 
As partes fixam a vigéncia da presente Convençäo Coletiva de Trabalho 
no perlodo de 10  de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015 e a data-
base da categoria em 10.  de Janeiro. 

CLAUSULA 2.  ABRANGENCIA 
A presente Convençao Coletiva de Trabaiho abrangera a(s) categoria(s) 
Profissional dos Trabaihadores das IndUstrias Metalürgicas, Mecanicas, e 
de Material Elétrico, Eletrônico e lnformàtica, corn abrangéncia territorial 
em Belo Oriente/MG, lpaba/MG, Santana do Paraiso/MG e Ipatinga/MG. 

CLAUSULA 32• P150 SALARIAL 
As empresas não podero admitir e nem remunerar, a nenhum empregado da 
categoria profissional convenente, corn o Salário de ingresso inferior a 
R$800,00. 

REAJUSTES/CORREQOES SALARIAIS 

CLAUSULA 43 - REVISAO SALARIAL 
Os salârios dos empregados das categorias convenentes vigentes em 31/12/14 
serao reajustados em 623% (seis virgula vinte e trés por cento) a partir de 10  
de Janeiro de 2015, sendo perrnitida a deduçao de antecipaçOes, caso tenham 



sido concodidas ontre 01 do Janeiro de 2014 ate a prosente data, salvo as 
decorrontes de promoçao e/ou classificaçao. 

Parâgrafo 10. 

As empresas ficarao isentas de quaisquer rossarcirnontos a titulo do perdas 
salariais roferontes a aplicaçao da presento cláusula a seus empregados. 

Parégrafo 21  

0 empregado admitido apás 11  do Janeiro do 2015, torã como lirnite o salario 
corrigido do empregado exerconte da mosma funçao, admitido antoriormonto a 
11de Janeiro de 2015. 

Na hipótese do o empregado nao ter paradigma ou so tratando do omprosa 
constituida e em funcionamento depois de 01 do janoiro do 2014, será adotado 
o critério proporcional ao tempo do serviço, ou seja 1/12 (urn dozo avos) da 
taxa do correçäo provista nesta clâusula, por mês do serviço ou fraçao superior 
a 15 (quinze) dias, aplicado sobro o salârio do admissao. 

Parágrafo 31  

As partos convenentes doclaram quo o acordo ora pactuado e rosultado do 
transação livrernente acordada orn negociaçao o, por consoguinto, atondo em 
seus ofoitos todas o quaisquor obrigaçOes salariais decorrontos da tegislaçao 
vigente quo obriga ou so vincula as omprosas. 

Parágrafo 40  

0 indice do roajuste ora pactuado, contompla a inflaçao do poriodo de Janeiro 
do 2014 a Dezembro do 2014-INPC= 6,23% 

CLAUSULA 5. - DIFERENAS SALARIAIS 
As diferenças docorrentos doste instrumonto podorao sor pagas juntarnento 
corn os salãrios do julho/201 5, sern qualquor Onus. 

PAGAMENTO DE SALARIO -FORMAS E PRAZOS 

CLAUSULA 6. - ADIANTAMENTO 
As ompresas podorao concodor a seus omprogados, adiantamonto do salârios 
âquolos quo assim optarern, nas soguintos condiçOos: 

> 0 adiantamento sorá do no rnmnimo 30% (trinta por conto) e no máxirno 
40% (quarenta por conto) do salârio nominal monsal, dosde que o 
empregado tonha trabalhado na quinzona ou porIodo corrospondonto. 

> 0 pagamonto dosto adiantamonto dovorâ sor ofotuado ate o 151 . 
(decimo quinto) dia quo antocedor o dia do pagarnonto normal. 

REFERENTES A SALARI 
120 

CLAUSULA P. SALARIO SUBSTITUIcAQ 
Fica assegurado ao empregado substituto, nas substituiçoos suporioros a 30 
(trinta) dias consocutivos, mosmo quando oventuais, oxcoto em caso de ferias, 
INSS, acidontes do trabalho, o direito do rocobor salãrio igual ao do empregado 
substituto, onquanto durar a substituiçao. 	

q') 



Parâgrafo Cinico 
Aplica-se o disposto no "CAFUT" desta cláusula, na hipotese de substituiçao 
sucessiva, desde que a sorna dos periodos ultrapasse a 31 (trinta e urn) dias 
consecutivos. 

GRATIFICAQOES. ADICIONAIS, AUXILIOS E OUTROS. 

ADICIONAL DE HORA-EXTRA 

CLAUSULA 8. - HORAS EXTRAS 
As empresas so obrigam a remunerar as horas extras de seus empregados, na 
forma abaixo: 

- As horas extras realizadas em dias normais de trabaiho serao pagas 
com 50% (cinqUenta por cento) de acréscirno; 

- As horas extras realizadas aos domingos e feriados oficiais seräo pagas 
corn 100% (cern por cento) do acréscimo; 

- Nao seré considerada hora extra os primeiros 5 rninutos anteriores e 
posteriores a jornada de trabaiho, conforme Lei no. 10.243 de 19.6.2001. 

CLAUSULA 93•  ABONO SALARIAL/PARTIcIPAcA0 NOS RESULTADOS 
As empresas pagaräo a titulo do Abono Salarial/FR, referentes ao ano do 
2014, de acordo corn seu nOmero de empregados, os seguintes valores: 

>Ernpresas corn 01 a 30 empregados: R$300,00 (Trezentos reals): 

>Ernpresas corn 31 a 60 empregados: R$350,00 (Trezontos e cinquenta reals); 

>Ernpresas corn mais de 61 empregados: R$430,00 (Quatrocentos e trinta 
reais); 

Paràgrafo 10  
0 valor a ser distribuEdo será pago em duas vezes, 50  dia Util do agosto/2015 e 
50  dia Util de seternbro/201 5. 

Paràgrafo 20 
0 valor do Abono/PR, serã proporcional ao ternpo do trabaiho, a razäo de 1/12 
(urn doze avos) por rnês do efetivo trabaiho, considerando o rnês acima do 15 
(quinze) dias. 

Parágrafo 30  
Terao direito ao Abono/PR., mesmo que de forma proporcional, todos os 
empregados em efetivo exercicio na data base 01/01/2015, corno tambern os 
empregados aposentados e os afastados por doonça profissional, que 
efetivamente trabalhararn durante ano do 2014. 

Paràgrafo 40 
As ernpresas que näo participararn do processo do votaçao das propostas para 
pagarnento do Abono/PR., deverao efetuar o pagamento do mesmo. 



CLAUSULA 10— VALE TRANSPORTE 
Conceder Vale transporte em cumprimento da Lei no. 7.418/85. 

CLAUSULA 11— SEGURO DE VIDA EM GRUPO 
As empresas que ainda näo possuem seguro de vida em grupo para seus 
empregados secomprometem a contratá-los do acordo com as suas condiçOes 
econörnicas em apOlice global, negociando com os empregados a sua 
participaçào no referido custo do seguro direcionando com agenciador o 
SINDIPA visando baratear custos paw categoria. 

RELAQOES DE TRABALHO - CONDIQOES DE TRABALHO, NORMAS DE 
PESSOAL E ESTABILIDADE 

OUTRAS NORMAS DE PESSOAL 

CLAUSULA ir. - CONTRA-CHEQUE/PAGAMENTO 
As empresas discriminarao nos contracheques todos os proventos e descontos 
efetuados e o pagamento poderá ser realizado através da redo bancãria, ate o 
50  dia Util do més subseqUerite. 

JORNADA DE TRABALHO - DURAQAO, DISTRIBUIQAO, CONTROLE E 
FALTAS 

PRORROGAQAO/REDUQAO DE JORNADA 

CLAUSULA iaa -REDUQAO DE JORNADA 
Corn o objetivo de evitar ou reduzir demissOes será permitida, em caráter 
excepcional, a redução da jornada de trabalbo, com a consequente reduçao de 
salário quando a empresa, por não ter volume suficiente de serviço em carteira, 
nâo puder fazer face as despesas com a folha de pagamentos e os seus 
encargos, conforme Lel no. 4923— Artigo 2 do 23/1 2/1 965. 

PARAGRAFO 10  
A reduçao se procederá por acordo formal e direto entre a empresa, seus 
empregados com anuência do Sindicato. 

PARAGRAFO 20  
Para ter eficácia, a cláusula supra deverá ser acordada com a maioria dos 
empregados por ocasiäo da ocorrência do fato. 

CLAUSULA 14 a - COMPENSAQAO DE JORNADA 
A jornada normal de trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, 
sem qualquer acréscimo salarial, desde quo o excesso do horas em um dia 
seja compensado pela correspondente dirninuiçao em outro dia, de maneira 
quo o montante destas näo exceda o horArio normal da semana. 

PARAGRAFO 1°. 
Nas atividades onde não for conveniente a compensaçao dentro da mesma 
semana, as empresas poderao prorrogar a jornada semanal normal, desde quo 
nas semanas subseqUentes ou antecedentes, a jornada normal seja reduzida 
na mesrna proporçao da prorrogaçao. 



PARAGRAFO 20. 
As empresas e. empregados poderao Iivrernente acordar quanto a folga aos 
sébados, mediante acordo de compensação entre as partes, desde quo 
respeitada a jornada semanal de trabaiho previsto em Iei. 

PARAGRAFO 3° 
Fica instituida a coMPENsAcAo IDE JORNADA, formada por crédito e débito 
apurado da jornada convencional do trabaiho, obedecendo aos critérios do 
artigo 59 da CLT. 

PARAGRAFO 40  
Será lançada a titulo do hora do crédito do empregado, o total das horas 
trabaihadas excedentes a sua jornada convencional. 

PARAGRAFO 50
. 

0 critério de conversäo face ao trabaiho prestado além da jornada 
convencional do empregado, será na proporçao de 01 (uma) hora de trabaiho 
por 01 (uma) hora do compensaçao. 

PARAGRAFO 60  
As horas compensadas, não terao reflexo no repouso sernanal remunerado, 
nas férias, no aviso prévio, no decimo terceiro salário e em qualquer outra 
verba salarial. 

PARAGRAFO 70  
As empresas fornecerao aos empregados, demonstrativo mensal do saldo 
devedor ou credor existente. 

PARAGRAFO 8° 
periodo referente a compensaçao deverâ ser comunicado par escrito ao 

empregado corn antecedencia do 01 (um) dia. 

PARAGRAFO 90  

Ocorrendo rescisäo do contrato de trabaiho sern quo tenha havido a total 
compensaçäo das horas do credito ou débito do empregado, estas serão 
quitadas em destaque no termo de rescisão do contrato do trabaiho. 

PARAGRAFO 100 
Fica proibida a compensação do saldo das horas extras efetuadas no periodo 
do aviso prévio. 

PARAGRAFO 110  
As horas extras realizadas aos Domingos e foriados oficiais serao pagas corn 
100% do acréscimo. 

PARAGRAFO 120  
No caso da empresa aplicar o regime de turno ininterrupto, sera pago somente 

feriado. 

FERIAS E LICE NQAS 

OUTRAS DISPOSICOES SOBRE FERIAS E LICENQAS 



CLAUSULA 15°. - ADICIONAL DE FERIAS 
Todos os empregados terão direito ao adicional de 1/3 (urn terco) em seus 
salários, PCI ocasião do gozo das ferias anuais, corno determina a lei. 

CLAUSULA 16°. - LICENQA POR MOTIVOS DE MORTE, CASAMENTO E 
OUTROS 

As empresas concederao aos seus empregados, Iicenças abonadas nos caso 
previstos em Iei, especialmente: 

Casarnento ------------------------------------------------------------- 5 dias 
Nascimentodefifl-jos: ------------------------------------------------ 5dias 
Doaçaodesangue: -------------------------------------------------- idia 
Alistamento Militar: --------------------------------------------------- 1 dia 
Falecimento: Pals e COnjuges ------------------------------------- 5 dias 
Avós: 	-------------------------------------------------------------------- 3dias 
Irmaos: ------------------------------------------------------------------ 2dias 

SAUDE E SEGURANQA DO TRABALHADOR 

CONDIQOES DE AMBIENTE DE TRABALHO 

CLAUSULA 17°. - EXPOSIQAO DOS TRABALHADORES 
As empresas se comprometem a trabalhar no sentido de reduzir o tempo ou 
elirninar a exposição dos trabaihadores aos prodLitos que coloquem em risco a 
sua saüde. 

CLAUSULA 182 -PREVENQAO A CONTAMINAQAO 
As empresas se obrigam a explicar e orientar todos os trabaihadores de como 
proceder para se protegerern e evitarem a contaminação. 

UNIFORME 

CLAUSULA 19° -UNIFORMES 
As empresas fornecerao gratuitamente 02 uniformes per ano a cada 
empregado, quando o usc deste for por elas exigido. 

ACEITACAO DE ATESTADOS MEDICOS 

CLAUSULA 20° - AFASTAMENTO MEDICO 
o fundonario da empresa que se afastar do trabaiho per motive de saOde Cu 
outros deverâ apresentar o Atestado Medico ate 3 (trés) dias Oteis apOs seu 
efetivo afastamento para ter direito a auferir o valor referente aos dias 
afastados, na falta de condiçOes fisicas de cumprir podera ser feito per 
terceiros ou familiares. 

ACOMPANI-IAMENTO DE ACIDENTES E/OU PORTADOR DE DOENQA 
P RO FISS I ONAL 

CLACJSULA 21°. - GARANTIA DE EMPREGO AO TRABALHADOR 
ACIDENTADO OU AFASTADO POR DOENQA PROFISSIONAL 



As empresas so obrigam a observar o a aplicar Os direitos o vantagens a todos 
Os seus ompregados acidontados e/ou corn doeriça profissional, na 
conformidade do doterminado em lei, 

RELAQOES SINDICAIS 

OUTRAS DISPOSIQOES SOBRE RELAQAO ENTRE SINDICATO E 
EMPRESA 

E 
SIN DICAL 

PARAGRAFO 10. 
As rescisOes de Contrato do Trabaiho terao obrigatoriamonto que ser 
hornologadas no Sindicato, nos prazos previstos em iei, quando as empresas 
do Setor Metal-rnecãnico devorao apresentar comprovante do Contribuiçao 
Sindical Patronal para rescisOes do Contratos do Trabaiho a sorern 
homologadas no Sindicato. 

PARAGRAFO 20
. 

As empresas do Setor Motal-mecànico doverao cornprovar o pagarnonto das 
contribuiçOos Sindicais Profissionais e Patronais da seguinte forma: 

As empresas enviarão ao SINDIPA, ate o 50. dia Util do mês em que foi 
efotuado o dosconto da Contribuiçao SINDICAL FROFISSIONAL 2014, o 
cornprovanto do pagamento da mesma corn relaçao nominal dos 
ompregados dos valoros que dovorao ser doscontados no pagamento do 
marco 2015 o pagas no docorrer dosto ano. 

As empresas enviaräo ao SINDIMIVA, ate a 50. dia ütil do mês seguinto ao 
dosconto da Contribuição Sindical Patronal 2015 quo deverá ser paga ate 
31/01/2015 a cornprovanto do pagamento da mosrna, sondo que, a forma 
do càlcuio dos valoros a sorem pagos deverao obedocer a iegisiaçao 
vigento. 

CLAUSULA 23 - SA(JDE 
As empresas rnantoräo Os convênios corn farmacias nos rnunicipios do ipatinga 
0/au Coronol Fabriciano para fornocimonto de modicamentos a seus 
ernprogados, modicamentos a seus emprogados, modianto a aprosentaçao da 
roceita rnédica e autorização da prOpria omprosa, procodendo-so ao desconto 
em foiha. 

PARAGRAFO 1° 
As empresas so compromotom a ostudar a coiobraçao do convênio corn a 
dopartamento médico/odontolOgico do SINDIPA para todos as funcionários 
contratados corn atondimonto oxtensivo aos dependontos, o a sorom 
intormodiadas ontro o SINDIPA o seus trabaihadoros objotivando piona iiquidez 
dos serviços prestados pola entidade sindical prostadora dos sorviços. 

PARAGRAFO 20  
As empresas que possuom Piano do SaUdo praprio estarao hvros para aphcar 
ou não esth ciáusula. 



CLAUSULA 24 a - EXAMES PERODICOS 
As empresas so comprornetom a entrogar a sous emprogados urna cópia dos 
exarnes medicos periodicos realizados, desde quo sohcitado polo mesmo. 

CLAUSULA 25 - FUNCIONARIOS ESTUDANTES 
0 SINDIMIVA so comprometo a firmar convOnio corn instituiçOos do onsino 
proporcionando aos estudantos do curso superior e ou ensino mèdio descontos 
nas rnensalidados oscolaros. 

CLAUSULA 26 - EMPRESTIMO CONS IGNADO 
As empresas filiadas ao Sindicato Patronal - SINDIMIVA se comprornotom a 
firrnar acordo corn bancos oficiais no sontido do liberaçao do rocursos sob tItulo 
Emprestirno Consignado", para os trabaihadoros das categorias convenentes, 

mediante anuência do SINDIPA via contrato junto aos referidos bancos. 

CLAUSULA 27 a - APLICAQAO 
A presonto Convençao Colotiva de Trabalho aplica-se a todos os trabaihadores 
das lndüstrias Motalürgicas, Mocânicas a do Material Eretrico e lnforrnatica do 
Ipatinga, Solo Oriente, Ipaba o Santana do Paraiso. 

As empresas quo fizorem Acordo orn soparado corn o SINDIPA, nao sorão 
abrangidas pola presente Convonçao. 

DISPOSIQOES GERAIS 

APLICAQAO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLAUSULA 28. - JUIZO COMPETENTE 
Compote a Justiça do Trabalho a conciliaçao das divergéncias acaso surgidas 
entre as partes convenontos na aplicaçao dosta convonção. 

E por estarom acordados, as panes assinarn a presonto CONVENQAO 
COLETIVA DE TRABALHO a qual sorá lovada a registro o deposito na 
Delogacia Regional do Ministerio do Trabalho, para quo produza os seus 
ofoitos juridicos o legais. 

Ipatinga, 16 do julho de 2015 
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