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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2013/2014  

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:  
 

MR069914/2013  
 

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; 
  
SINDICATO DE ENGENHEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CNPJ n. 20.123.428/0001-39, neste 
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). RAUL OTAVIO DA SILVA PEREIRA; 
  
SINDICATO DOS ADMINISTRADORES NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CNPJ n. 19.289.479/0001-56, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ANTONIO EUSTAQUIO BARBOSA; 
  
SINDICATO DOS ARQUITETOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CNPJ n. 19.691.336/0001-76, neste 
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). EDUARDO FAJARDO SOARES; 
  
SINDICATO DAS SECRETARIAS E SECRETARIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS , CNPJ n. 
23.971.567/0001-00, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). BERENICE NOGUEIRA 
SOARES; 
  
SIND.TOP.AGRIM.NIV.SEC ME D.GREID.TRAB.TOP.SIM.DO ESTMG, CNPJ n. 25.576.422/0001-30, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOAQUIM SOARES LELIS; 
  
SINDICATO DOS GEOLOGOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CNPJ n. 19.385.277/0001-08, neste ato 
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ANTONIO GERALDO DA SILVA; 
  
E  
 
INFO DESIGN ENGENHARIA TECNOLOGIA E GERENCIAMENTO LTDA., CNPJ n. 04.933.293/0001-10, 
neste ato representado(a) por seu Diretor, Sr(a). MARLON RODRIGUES SILVEIRA; 
  
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 01º de novembro de 
2013 a 31 de outubro de 2014 e a data-base da categoria em 01º de novembro.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) 
categoria(s) TÉCNICOS INDUSTRIAIS ENGENHEIROS ADMINISTRADORES GEÓLOGOS 
SECRETÁRIAS E SECRETÁRIOS TOPÓGRAFOS ARQUITETOS, com abrangência territorial em 
Ipatinga/MG.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Pagamento de Salário –  Formas e Prazos  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PAGAMENTO DE SALÁRIOS  
 
 



As empresas pagarão os salários dos seus trabalhadores dentro do prazo legal. 

  

Parágrafo Único – Por efetuar o pagamento dos salários, férias e 13º salário de seus empregados através 
de depósito em conta corrente, a empresa fica desobrigada de obter a assinatura dos mesmos nos 
respectivos recibos, havendo presunção de veracidade quanto ao efetivo pagamento das verbas 
discriminadas naqueles documentos, desde que o valor devido pela efetiva remuneração e constante no 
contracheque coincida com o valor depositado. 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

Outros Auxílios  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES GERAIS  
 
 

A INFO DESIGN estabeleceu alguns benefícios para seus colaboradores com intuito de melhorar, motivar e 
valorizar seus funcionários, como segue abaixo: 

A)   Auxilio matrimônio – Pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para os colaboradores que 
realizarem o enlace matrimonial desde que comprovada com a certidão lavrada em cartório. 

B)   Plano de Saúde – O percentual de participação da empresa foi alterado conforme escala abaixo: 

  Colaboradores que recebem salários até R$ 1.000,00 percentual de participação da empresa 50%. 
 Colaboradores que recebem salários de R$ 1.001,00 até R$ 2.000,00 percentual de participação da 

empresa 40%. 
 Colaboradores que recebem salários acima de R$ 2.001,00 percentual de participação da empresa 

35%. 

C)   Beneficio Assiduidade – Pagamento de R$ 300,00(trezentos reais ) para o colaborador que não tiver 
nenhuma falta e nem saldo negativo não banco de horas no período de um ano.Para o saldo negativo 
teremos uma tolerância de 04 horas no período de 12(doze) meses. 

D)   Cesta básica – Será fornecida para o colaborador que receber o salário até R$ 1.105,00 (hum mil 
cento e cinco reais), uma cesta básica, podendo variar de acordo com a safra a mudança de fornecimento 
dos alimentos sem perda da qualidade. 

 
 

Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Compensação de Jornada  
 

 
CLÁUSULA QUINTA - FLEXIBILIZAÇÃO DE HORAS  
 
 

Com o respaldo no artigo 7º da Constituição Federal e no artigo 59, parágrafo 2º da consolidação das Leis 



do Trabalho, com redação da Lei nº 6.901/98, bem como na Medida Provisória nº 2.164, de 27/08/2001, 
atualmente em vigor por força de dispostos no artigo 2º da Emenda Constitucional nº 32, de 11/09/2001, a 
Empresa fica autorizada a implantar o regime de compensação denominado “banco de horas”, aplicável 
inclusive nas atividades consideradas insalubres e/ou perigosas, que será regido por um sistema de debito 
e credito de acordo com as condições abaixo: 

  

A)   A vigência da disciplina do Banco de Horas não poderá exceder ao período de 01 (um) ano, a partir da 
data de 01/11/2013. 

  

B) Considera-se para efeito da aplicação do “banco de horas”, a carga de horas excedentes semanal de 
trabalho prevista nos contratos de trabalho dos empregados; 

  

C) As horas excedentes ao estabelecidos na letra “b” supra, serão tratadas como crédito, enquanto as horas 
a menor serão computadas como débito dos empregados; 
  

D) Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário nos 
registros de ponto não excedentes de 05 (cinco) minutos, observado o limite máximo de dez minutos 
diários. 

E) As compensações no sistema do “banco de horas” deverão ocorrer no período máximo de até 12 (doze) 
meses. 

F) Não ocorrendo a compensação prevista na letra “d” supra, as horas de crédito remanescente deverão ser 
pagas pela Empresa com acréscimo de 50% 

(cinqüenta por cento) em relação ao valor da hora normal, com reflexos nas demais verbas de natureza 
salarial; 
  

G) Quando o empregado estiver em viagem a serviços em outra localidade, não computará como horas 
extraordinárias o percurso da viagem, prevalecerá à jornada diária de 8 horas com acréscimo de 2 horas 
caso exceda a jornada. 

  

H) Nos casos de viagens, por período excedente a um dia, as horas de pernoite não serão computadas 
como horas extraordinárias. 

  

I) Fica determinando que a Empresa faça em campo próprio nos holerites mensais dos trabalhadores, 
lançamentos em referência aos saldos de horas a débitos e créditos, para possibilitar a conferência direta e 
permanente pelo trabalhador, acerca da sua situação particular tocantes a débitos e créditos de horas 
existentes no Banco. 
  
J)  Além do lançamento dos saldos nos holerites, deverá  a empresa assegurar  controle periódico pelo 
Sindicato Profissional no tocante à aplicação do Banco de Horas, mediante a expedição de planilhas pela 
Empresa ao Sindicato a cada três meses,contendo o demonstrativo nominal, por trabalhador, dos saldos 
existentes no banco. 



  
  
K) Serão consideradas para o “banco de horas” as ausências injustificadas bem como os atrasos e as 
saídas antecipadas do empregado, quando autorizado pela empresa. 
  
L) As folgas dos trabalhadores por conta dos saldos de horas no Banco de Horas deverão ser concedidas 
em relação à jornada de trabalho e assim consideradas por inteiro, e disciplinar ainda sobre prazo (mínimo) 
antecedente em que a Empresa deverá comunicar a concessão de folgas ao empregado, para que o 
empregado possa programar atividades de lazer, ou outras, a tempo. Bem como a fixação de regra sobre a 
forma da compensação em folgas, tocante à forma de concessão (individual ou coletiva) e sempre 
antecedente ou precedente aos descansos de Férias; Feriados e Descansos Semanais Remunerados, para 
possibilitar maior tempo de descanso ao empregado. 
  
M) O saldo positivo ou negativo do empregado (crédito ou débito) poderá ser saldado a qualquer momento 
pela empresa antes do encerramento do prazo de 12 (doze) meses a que alude o item “L“ supra, da 
seguinte forma: 
  
1)    – Quanto ao saldo credor: 
  
·         Com redução da jornada de trabalho; 
·         Mediante concessão de folgas adicionais; 
·         Através de prorrogação do período de gozo de férias; 
·         Por meio de abono de atraso e faltas injustificadas, conforme item “l “supra; 
·         Por meio de dispensas coletivas, a critério da empresa; 
·         Por meio de pagamentos do saldo de horas extras com adicional respectivo. 
  
  
1)    – Quanto ao saldo devedor: 
  
·         Por meio da prorrogação da jornada de trabalho, não podendo exceder duas horas/dia; 
·        Pelo trabalho em dias não trabalhados ( sábado), conforme necessidade da empresa, desde que o 
funcionário esteja expressamente avisado com antecedência. Fazendo uso de tal prerrogativa, poderá o 
labor ser o equivalente ao número de horas correspondente à jornada diária normal de trabalho. 
  
N)  Na hipótese da rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação integral das 
horas trabalhadas, acumuladas no Banco de Horas (horas a crédito), a Empresa pagará ao trabalhador (em 
qualquer modalidade rescisória) o saldo de horas existentes, como extraordinárias, com adicional de 50% e 
aplicada sobre o salário da data da rescisão. 
  
O)  Na liquidação do Banco, havendo saldo de horas a débito do trabalhador, será ZERADO.O obreiro nada 
deverá à vista desse resultado; pois no uso do poder de comando e em face ao risco do negócio, aplicação 
e gerenciamento do Banco de Horas constitui ônus exclusivo do empregador. 
  
  
  
 

Controle da Jornada  
 

 
CLÁUSULA SEXTA - MARCAÇÃO DE PONTO  
 
 

Os empregados de confiança, assim entendidos aqueles que ocupam os cargos de supervisão, chefia, 
gerência e/ou assemelhados, poderão ser dispensados do registro de jornada de trabalho através de cartão 
de ponto, livro de ponto ou registro magnético 

Em relação aos empregados que desempenham serviços fora do estabelecimento, para atender ao disposto 



no artigo 74, parágrafo 3º, da Consolidação da Leis do Trabalho, a empresa manterá fichas ou papeletas de 
serviços externos , onde não tenha ponto eletrônico e em casos onde os funcionários não estejam isentos 
de registro de jornada de trabalho, para serem preenchidas e encaminhadas à empresa, por malote correio 
ou meio eletrônico e outros, para posterior processamento das horas trabalhadas, não se aplicando ao caso 
concreto as disposições da Portaria nº 1.510/2009, por não tratar de sistema de controle eletrônica de 
jornada. 

 
Faltas  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - AUSÊNCIAS  
 
 

Além dos dispostos no artigo 473 e incisos da Consolidação das Leis de Trabalho, o empregado poderá 
deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo no salário descanso semanal remunerado, férias e 13º 
salário, nas seguintes hipóteses: 

I - Em razão de casamento, por 3 (três) dias úteis consecutivos, ou 5 (cinco) dias corridos a critérios do 
empregado, contados a partir da data do matrimonio ou do dia imediatamente anterior; 

  

II - até 2 (dois) dias consecutivos, no caso de falecimento de sogro (a), e de  1(um) dia, no caso de 
internação hospitalar do cônjuge ou companheiro (a), desde que coincidente com a jornada de trabalho. 

III - até 5 (cinco) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou 
pessoa que viva sob sua dependência econômica; 

IV -  por 5 (cinco) dias corridos, em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira semana para 
licença paternidade; 

V - por um dia, a cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente 
comprovada; (Inciso incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 
 
VI - até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor, nos termos da lei respectiva. 
(Inciso incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 
 
VI I - no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço Militar referidas na letra "c" do 
art. 65 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar). (Incluído pelo Decreto-lei nº 757, de 
12.8.1969) 
 
VIII - nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em 
estabelecimento de ensino superior. (Inciso incluído pela Lei nº 9.471, de 14.7.1997) 
 
IX - pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo. (Inciso incluído pela Lei nº 
9.853, de 27.10.1999) 
 
X - pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante de entidade sindical, estiver 
participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. (Incluído pela Lei nº 
11.304, de 2006). 

 
 

Disposições Gerais  
 



Outras Disposições  
 

 
CLÁUSULA OITAVA - FORNECIMENTO DE APARELHO E LINHA DE TELEFONE MÓVEL - PLANO 
EMPRESARIAL  
 
 

Quando a atividade assim o exigir e a critério da Empresa acordante, não se obrigando a todos os 
empregados, poderá ser fornecido ao empregado, em regime de comodato um aparelho celular, com a 
disponibilização de linha de telefonia móvel plano empresa, para uso no exercício de suas atividades, 
durante sua jornada de trabalho, sem custo adicional para o empregado. 

Parágrafo Único - Fica permitido à empresa abrangida por este Acordo Coletivo de Trabalho, quando 
oferecida à contraprestação, o desconto em folha de pagamento do uso excedente do consumo de minutos 
do plano de telefonia   

móvel, quando utilizado para fins pessoais, ou fora da jornada de trabalho, conforme previsto no Contrato 
Particular de comodato. 

 

 

 

NILSON DA SILVA ROCHA  

Presidente  

SINDICATO DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DE MINAS GERAIS  

 

 

 

RAUL OTAVIO DA SILVA PEREIRA  

Presidente  

SINDICATO DE ENGENHEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

 

 

 

ANTONIO EUSTAQUIO BARBOSA  

Presidente  

SINDICATO DOS ADMINISTRADORES NO ESTADO DE MINAS GERAIS  

 

 

 

EDUARDO FAJARDO SOARES  

Presidente  

SINDICATO DOS ARQUITETOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

 

 

 

BERENICE NOGUEIRA SOARES  

Presidente  

SINDICATO DAS SECRETARIAS E SECRETARIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

 

 



 

JOAQUIM SOARES LELIS  

Presidente  

SIND.TOP.AGRIM.NIV.SEC ME D.GREID.TRAB.TOP.SIM.DO ESTMG  

 

 

 

ANTONIO GERALDO DA SILVA  

Presidente  

SINDICATO DOS GEOLOGOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS  

 

 

 

MARLON RODRIGUES SILVEIRA  

Diretor  

INFO DESIGN ENGENHARIA TECNOLOGIA E GERENCIAMENTO LTDA.  

 

 
  

 


