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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2010/2011 

 

 

 

 

SINDICATO DOS GEOLOGOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CNPJ n. 

19.385.277/0001-08, neste ato representado(a) por seu Tesoureiro, Sr (a). ANTONIO 

GERALDO DA SILVA, CPF n. 130.878.606-97; 

SINDICATO DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DE MINAS GERAIS, CNPJ n. 

65.178.451/0001-69, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr (a). NILSON 

DA SILVA ROCHA, CPF n. 127.828.746-91; 

E 

GEOGERAES LTDA, CNPJ n. 01.746.099/0001-38, neste ato representado(a) por 

seu Sócio, Sr (a). ADRIANA BORRELLI ACHTSCHIN, CPF n. 969.701.976-20; 

celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as 

condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 1º 

de agosto de 2010 a 31 de julho de 2011 e a data-base da categoria em 1º de agosto. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) 

acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Geólogos e Técnicos Industriais, com 

abrangência territorial em Belo Horizonte/MG. 

 

 

 

Salários, Reajustes e Pagamento 

 

Piso Salarial 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL 
 

Durante a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho, nenhum empregado da 

categorial profissional convenente poderá perceber salário mensal inferior a R$ 

621,00 (seiscentos e vinte e um reais). 

Parágrafo Único - O piso salarial fixado no "caput" desta cláusula vigorará a partir de 

1º de agosto de 2010. 

 

 

Reajustes/Correções Salariais 

 

CLÁUSULA QUARTA - CORREÇÃO SALARIAL 
 

Os salários dos empregados da categoria profissional convenete serão reajustados a 
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partir de 1º de agosto de 2010, com índice de 5% (cinco por cento), percentual que 

incidirá sobre os salários vigentes em 1º de agosto de 2010, compensando-se todas as 

antecipações ou reajustes salariais espontâneos ou compulsórios que tenham sido 

concedidos a partir de 1º de agosto de 2010, salvo os decorrentes de promoção, 

transferência, equiparação salarial, implemento de idade e término de aprendizado. 

Considerear-se-ão integralmente satisfeitas as determinações da Lei nº 10.192 de 

14/02/2001, ficando expressamente quitadas eventuais perdas que tenham ocorrido até 

31/07/2008, no limite dos percentuais concedidos. 

Pagamento de Salário – Formas e Prazos 

 

CLÁUSULA QUINTA - ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO 
 

A empresa poderá antecipar aos seus empregados, por ocasião das férias , e desde que 

o requeiram a qualquer tempo, 50% (cinquenta por cento) do décimo terceiro salário. 

 

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO PARA PAGAMENTO 
 

A empresa pagará as diferenças salariais advindas da aplicação deste Acordo junto 

com os salários do mês subsequente à assinatura deste acordo, retroativo a 1º de 

agosto de 2010. 

 

Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para 

cálculo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO 
 

A empresa se obriga a fornecer aos seus empregados comprovante de pagamento, em 

papel ou envelope que contenha sua identificação, onde sejam discriminados os 

valores pagos e os respectivos descontos. 

Parágrafo Único: O pagamento do salário de todos os empregados que recebem 

através de depósitos bancários, ficará comprovado pelo efetivo lançamento do crédito 

na conta individualizada do empregado, dispensada a assinatura de recibo de quitação, 

ficando a empregadora obrigada a fornecer o demonstrativo das parcelas e dos 

descontos efetuados nos termos do "caput" desta cláusula. 

 

 

 

 

 

 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros 

 

Gratificação de Função 

 

CLÁUSULA OITAVA - SALARIO SUBSTITUIÇÃO 
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Enquanto perdurar a substituição superior a 15 (quinze) dias e que não tenha caráter 

meramente eventual, o empregado substituto fará jus ao salário do substituído. 

 

CLÁUSULA NONA - SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFERIDO/DESLIGADO 
 

Ao empregado  admitido ou transferido para ocupar o cargo de outro desligado ou 

transferido, por qualquer motivo, será garantido salário igual ao empregado de menor 

salário na função, sem considerar eventuais vantagens pessoais. 

Parágrafo Único - A empresa poderá readmitir a qualquer tempo ex-funcionários 

demitidos em épocas de crises ou recessões, desde que não seja demissão por justa 

causa. 

Adicional de Hora-Extra 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - HORAS EXTRAS 
 

As horas extras não compensadas serão remuneradas com os seguintes 

adicionais:                                                                                   

a) 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor da hora normal, para as duas 

primeiras horas extras; 

b) 100% (cem por cento) sobre o valor da hora normal, para as horas extras que 

excederem de duas: 

100% (cem por cento) sobre o valor da hora normal, para as horas extras trabalhadas 

nos domingos, feriados e dias já compensados. 

Parágrafo Único: Assegura-se ao empregado o direito ao recebimento de horas extras, 

quando for compelido a participar de reuniões designadas pelo empregador, desde que 

ultrapassem o horário normal de trabalho. 

  

 

 

 

 

Auxílio Alimentação 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - VALE ALIMENTAÇÃO 
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A empresa  concederá a seus empregados, o Auxílio Alimentação, equivalente a R$ 

9,00 (nove reais), por dia efetivamente trabalhado sem nenhuma participação do 

empregado. 

Parágrafo Único - Se a empresa praticar horas extras, fica obrigada a fornecer um 

lanche reforçado aos empregados, dos dias em que ocorrer a prestação dessas horas. 

Auxílio Saúde 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONVÊNIO MÉDICO/ODONTOLÓGICO 
 

A empresa manterá convênio médico hospitalar e odontológico, direto com empresas 

especializadas em Planos de Saúde, para atender a seus empregados, na assistência à 

saúde, mediante acordo prévio de adesão com os empregados. 

Parágrafo único - A parcela de participação do empregado não poderá exceder a: 

1) Salários até R$788,00: 20% do valor mensal do convênio; 

2) Salários de R$789,00 a R$1.575,00: 40% do valor do convênio;  

3) Salários acima de R$1.575,00: 40% do valor mensal do convênio. 

Auxílio Morte/Funeral 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - AUXÍLIO FUNERAL 
 

A empresa firmará contrato com uma empresa seguradora, para cobrir despesas de 

auxílio funeral, sendo o valor do benefício limitado a R$3.300,00 (três mil e trezentos 

reais), para todos os empregados, independente do cargo ou nível salarial. 

 

Seguro de Vida 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SEGURO DE VIDA 
 

A empresa fará em favor dos seus empregados, independentemente da forma de 

contratação, um Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, que será integralmente 

custeado pela empresa. 

Parágrafo Único: Em caso de desligamento do empregado, por qualquer motivo, 

cessa-se a obrigação contida nesta cláusula. 

 

 

Relações de Trabalho – Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e 

Estabilidades. 
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Estabilidade Mãe 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - GESTANTES - GARANTIA DE 

EMPREGO/SALARIO 
 

A empresa dará garantia de emprego ou salário à empregada gestante, desde a 

confirmação da gravidez até seis meses após o parto. 

 

Estabilidade Serviço Militar 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SERVIÇO MILITAR - GARANTIA DE 

EMPREGO/SALÁRIO 
 

Assegura-se ao empregado que retorna ao serviço da empresa, após desligamento ou 

baixa da unidade em que serviu, a garantia de emprego ou salário pelo período de 60 

(sessenta) dias. 

 

Estabilidade Acidentados/Portadores Doença Profissional 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ACIDENTADO - GARANTIA DE 

EMPREGO 
 

Fica assegurada ao empregado acidentado, a garantia de emprego por 12 (doze) 

meses, contados após a cessação do auxílio-doença acidentário, nos termos da Lei 

8.213 de 24/07/1991, ressalvados os casos de demissão por justa causa, término de 

contrato a prazo e pedido de demissão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - RETORNO DE LICENÇA 

INSS/GARANTIA DE EMPREGO OU SALARIO 
 

Fica assegurado ao empregado que retornar à empresa após o gozo de benefício 

previdenciário ´por mais 60 (sessenta) dias, por motivo de doença, a garantia de 

emprego ou salário de 90 (noventa) dias após o retorno, facultando-se à empresa 

readapta-lo a outras ou novas funções. 

 

Estabilidade Aposentadoria 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - GARANTIA DE EMPREGO OU 

CONTRIBUIÇÃO NO PERÍODO PRÉ-APOSENTADORIA 
 

O empregado que contar com mais de 5 (cinco) anos contínuos de serviços prestados à 

mesma empresa e que comprovadamente estiver a 12 meses da aquisição do direito à 

aposentadoria integral, prevista nos artºs. 52 a 58 da Lei 8.213/91, não poderá ser 

dispensado até que complete o tempo necessário à obtenção de sua aposentadoria. 

§1º A garantia prevista no caput somente ocorrerá quando o empregado estiver a 12 

meses para adquirir o direito à aposentadoria integral e, completado o tempo 

necessário à aposentadoria, cessa para a empresa a obrigação prevista na cláusula, 

mesmo que o empregado não se aposente, por sua vontade ou por culpa do Instituto 



 6 

Previdenciário. 

§2ª Os benefícios previstos nesta cláusula serão devidos igualmente, caso o 

empregado, no ato de sua dispensa, informe a empresa,por escrito, encontrar-se no 

período de pré-aposentadoria aqui previsto. 

§3ª Caso a empresa resolva dispensar o empregado, dentro de qualquer das hipóteses 

previstas nesta cláusula,  poderá fazê-lo, mas ficará obrigada a reembolsá-lo 

mensalmente pelo mesmo valor que ele pagar junto à Previdência social, durante o 

período que faltar para completar o tempo referido no "caput" e que permanecer como 

contribuinte autônomo ou voluntário e que será, portanto, conforme previsto, no 

máximo de 12 meses. 

§ 4º Obtendo o empregado novo emprego, cessa para a empresa a obrigação prevista 

no parágrafo anterior. 

§ 5º Para efeito do reembolso, competirá ao empregado comprovar, mensalmente, 

perante a empresa o pagamento que houver feito aos cofres da Previdência. 

 

Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas 

 

Duração e Horário 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - FOLGA COMPENSATÓRIA DE TRABALHO DE 

CAMPO 
 

O profissional que venha permanecer no campo durante o sábado, domingo ou 

feriado, fará jus a uma folga designada como "Folga de campo", mediante dispensa de 

seu comparecimento ao expediente por igual número de dias úteis, ou horas 

trabalhadas. A dispensa citada acima deverá ocorrer em no máximo 60 (sessenta) dias 

após a realização da jornada extraordinária. 

 

Prorrogação/Redução de Jornada 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - PRORROGAÇÃO DE JORNADA DE 

TRABALHO/COMPENSAÇÃO 
 

A empresa, poderá dispensar seus empregados, inclusive mulheres e menores, do 

trabalho aos sábados, durante todo o expediente ou no turno da tarde, aumentando a 

jornada de trabalho de segunda  à sexta-feira, no mesmo número de horas dispensadas 

no sábado, respeitando-se o limite de 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 

 

 

 

 

 

Compensação de Jornada 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - COMPENSAÇÃO DE HORAS / 

FERIADOS 
 

A empresa, para compensar horas no que concerne aos dias intercalados com os 

feriados, somente poderá fazê-lo mediante acordo prévio com os empregados. 

 

Jornadas Especiais (mulheres, menores, estudantes). 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - ESTUDANTES/PROVAS 
 

O empregado estudante, matriculado em curso regular previsto em lei, mediante 

comprovação prévia à empresa através de declaração fornecida pelo estabelecimento 

de ensino em que estiver matriculado, poderá se ausentar do trabalho, em dias de 

prova, desde que o horário e prestação da prova coincidem com a jornada de trabalho 

dos empregados. 

 

Férias e Licenças 

 

Duração e Concessão de Férias 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - FÉRIAS / CONCESSÃO 
 

O início das férias  não poderão coincidir com os sábados, domingos, feriados ou dias 

já compensados, exceto em relação ao pessoal sujeito a revezamento, cujo início das 

férias não poderá coincidir com o dia de repouso. 

Parágrafo Único - As Férias poderão ser divididas em dois períodos, sendo que um 

deles não poderá ser inferior a dez dias, e sempre por solicitação do empregado. 

Outras disposições sobre férias e licenças 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - CASAMENTO 
 

A licença do trabalho, em virtude de casamento, será de 03 (três) dias úteis 

consecutivos. 

 

 

Saúde e Segurança do Trabalhador 

 

Condições de Ambiente de Trabalho 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - ABRIGO ADEQUADO/SANITÁRIOS 
 

O empregador se obriga a construir abrigos e sanitários adequados para uso dos 

empregados que trabalham nas áreas de extração, com locais adequados para refeição 

e troca de vestimentas. 

 

Uniforme 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - UNIFORMES 
 

Se a empresa exigir o uso de uniforme, fornecerá, gratuitamente, até três por ano aos 

seus empregados. 

 

Insalubridade 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - INSALUBRIDADE 
 

Caso a empresa tenha serviços ou situações insalubres ou perigosas se obriga a 

envidar esforços para eliminá-los. Se não houver a eliminação, a empresa pagará aos 

empregados submetidos aos serviços perigosos e insalubre, o que diz a Lei. 

 

Manutenção de Máquinas e Equipamentos 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - SAÚDE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 
 

As entidades sindicais convenientes comprometem-se,  mutuamente com a empresa, a 

estabelecer uma parceria, buscando envolver também empresas e órgãos públicos, 

para realizar Cursos, Palestras e Seminários, bem como a confecção de Material 

didático voltado às categorias ora representadas, visando a capacitação de 

trabalhadores e a adoção de medidas de segurança e proteção à saúde do trabalhador, 

bem como do cumprimento das normas que regulamentam a realização do PPP - Perfil 

Profissiográfico Previdenciário. 

Treinamento para Prevenção de Acidentes e Doenças do Trabalho 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - INFORMAÇÕES EMPRESA/EMPREGADO 
 

A empresa se obriga a das informações aos empregados sobre os riscos de acidentes e 

das condições ambientais de sua área de trabalho. 

 

Exames Médicos 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - EXAMES MÉDICOS 
 

A empresa se compromete a cumprir as determinações legais, no que diz respeito à 

realização de exames médicos admissionais, periódicos e demissionais em seus 

empregados. 

 

Primeiros Socorros 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - PRIMEIROS SOCORROS 
 

O empregador fica obrigado a manter caixa de medicamentos para primeiros socorros 

em local acessível a seus empregados. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

HOSPITALAR 
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Em casos de acidente, mal súbito ou parto, fica o empregador obrigado a transportar o 

empregado com urgência, para local de assistência médica mais próximo, desde que 

aqueles eventos ocorram no horário de trabalho ou sejam dele decorrentes. 

 

Outras Normas de Proteção ao Acidentado ou Doente 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - TRANSPORTE 
 

Se a empresa fornecer transporte aos seus empregados, se compromete a manter ou 

melhorar as condições que se relacionem com a segurança e conforto dos empregados. 

   

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - ÁGUA POTAVEL 
 

A empresa se obriga a fornecer água potável a seus empregados nos locais de 

trabalho. 

 

Relações Sindicais 

 

Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - VISITA DE DIRETORES 
 

Desde que pré-avisadas com antecedência mínima de 48 horas, a empresa receberá os 

diretores do Sindicato convenientes, para tratar de assuntos de interesse da categoria 

profissional. 

Acesso a Informações da Empresa 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - QUADRO DE AVISOS 
 

As entidades profissionais convenientes poderão solicitar da empresa que afixe em 

seus quadros, avisos que tratem de assuntos de interesse dos empregados. Os avisos 

deverão ser assinados pela Entidade Profissional e encaminhados à empresa, que 

deverá afixá-los no prazo de 48 horas após o recebimento. Não será permitida 

divulgação de matéria política partidária ou ofensiva a quem quer que seja. 

Direito de Oposição ao Desconto de Contribuições Sindicais 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO ASSISISTENCIAL 

PROFISSIONAL 
A empresa se obriga a descontar de todos seus empregados, a importância equivalente 

a 2% (dois por cento) dos salários já reajustados do mês de agosto de 2010 a título da 

Contribuição Assistencial Profissional, devida nos termos de jurisprudência emanada 

do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário nº 189.960-3- São Paulo). 

§ 1º As importâncias arrecadadas deverão ser depositadas, no mês subsequente à 

assinatura deste acordo, nas seguintes contas correntes: nº 3002407-2 da CEF, Ag. Stº 
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Agostinho nº 0935, Av. Álvares Cabral, 1700, em Belo Horizonte, em nome do 

Sindicato dos Geólogos no Estado de Minas Gerais - SINGEO-MG, e na conta 02709-

8 do Sindicato Técnicos Industriais de Minas Gerais - SINTEC-MG, na mesma 

agência acima citada. 

§ 2º Os empregados que não concordarem com o referido desconto deverão 

manifestar-se por escrito, individualmente, através de carta de oposição, de próprio 

punha, dirigida aos sindicatos até 05 (cinco) dias úteis após a data de assinatura do 

presente Acordo; carta essa que poderá ser entregue pessoalmente ou através do 

correio, sendo que, nesse último caso, a postagem deverá ocorrer dentro do prazo de 

10 (dez) dias acima referido. 

§ 3º  O Sindicato dos Geólogos no Estado de Minas Gerais - SINGEO-MG e o 

Sindicato dos Técnicos Industriais de Minas Gerais - SINTEC-MG, encaminharão às 

empresas, no prazo de 5 (cinco) dias contados do término do prazo fixado no §2º , 

listagem contendo os nomes dos empregados que apresentaram o oposição ao 

recolhimento da presente contribuição. 

§ 4º As cartas de oposição deverão ficar arquivadas no Sindicato à disposição das 

empresas e de seus empregados. 

 

Disposições Gerais 

Descumprimento do Instrumento Coletivo 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - MULTA 
 

As partes convenientes estabelecem a multa no valor equivalente à metade do piso 

salarial da categoria, a ser aplicada por inadimplemento de qualquer cláusula da 

presente, que contenha obrigação de fazer, paga em benefício da parte prejudicada. 

 

 

ANTONIO GERALDO DA SILVA 

Tesoureiro 

SINDICATO DOS GEOLOGOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

NILSON DA SILVA ROCHA 

Presidente 

SINDICATO DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DE MINAS GERAIS 

 

ADRIANA BORRELLI ACHTSCHIN 

Sócio 

GEOGERAES LTDA 

    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do 

Trabalho e Emprego na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br .  

 
 

 


