
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 

MR008041/2014 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO que celebram de um lado a empresa MOVEX – MOVIMENTAÇÃO DE 

MATERIAIS LTDA, com sede na Rua Antônio Elias, 56, bairro centro, Pedro Leopoldo/MG, inscrito no CNPJ 

sob o n. 04.910.649/0001-09, inscrição estadual n. 493.169.536.0047, representada pelo seu diretor Sr. 

Éderson Tavares Caldeira, CPF: 459.306.516-04, doravante designada EMPRESA, e de outro lado, 

representando os trabalhadores, e o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA 

CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE BARROSO, com sede na Rua Tiradentes, n.78, bairro Rosário, 

Barroso/MG, inscrito no CNPJ sob o n. 20.307.476/0001-87, código sindical n. 004.090.07120-7, inscrito nas 

solicitações das informações sindicais do MTE recadastramento sob o número de referência SR-03970, 

representado pelo seu presidente Sr. João Luiz Aparecido da Silva, CPF: 514.838.826-91, doravante 

designados SINDICATOS, estabelecem o presente acordo coletivo, mediante as seguintes condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 1º de julho de 2013 a 30 de 
junho de 2015 e a data-base da categoria esta mantida para todos os anos a partir de 1º de julho de cada ano. 

CLÁUSULA SEGUNDA – ABRANGÊNCIA 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) 
categoria(s) Profissional dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Olaria, Cimento, Cal e Gesso, 
do Plano da CNTI com abrangência territorial em Barroso/MG. 

Parágrafo Único: O presente instrumento normativo aplica-se à EMPRESA e exclusivamente aos seus 
empregados que prestam serviços na área do carregamento/movimentação de materiais na Holcim (Brasil) S. 
A., fábrica de Barroso/MG. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE SALARIAL 

A EMPRESA concederá, a partir de 1° julho/2013, reajuste de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) sobre os 

salários de junho/2013, para todos os empregados abrangidos por este acordo coletivo independente da faixa 

salarial. 

Os salários corrigidos e as diferenças retroativas a julho de 2013 deverão ser pagos no mês subseqüente a 

assinatura deste instrumento. 

Parágrafo Primeiro: A EMPRESA concederá, a partir 1º de julho/2014, o reajuste do INPC acumulado de 

julho/2013 a junho/2014 acrescido de 0,50% (zero vírgula cinqüenta por cento) sobre os salários de 

junho/2014, para todos os empregados abrangidos por este acordo independente da faixa salarial.  

Parágrafo Segundo: Caso a empresa acordante tenha concedido aumento salário decorrente de término de 

aprendizagem, promoção, por merecimento e antiguidade, transferência de cargo, função, estabelecimento ou 

de localidade, bem assim como de equiparação salarial determinada por sentença transitada em julgado, no 

decorrer da vigência da data-base 1º de julho de 2013, bem como, das datas-bases seguintes, este será o 

valor sobre o qual incidirá os aumentos elencados no “caput” desta cláusula 



 CLÁUSULA QUARTA - PISO SALARIAL 

Fica fixado, a partir 1° de janeiro de 2014, o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais), como piso 

salarial para os empregados abrangidos por este instrumento. 

Parágrafo Único: Fica fixado, a partir 1° de julho de 2014, o reajuste do piso salarial da empresa que será o 

reajuste do INPC acumulado de julho de 2014 a 30 de junho de 2015 e acrescido de 0,5% (zero vírgula cinco 

por cento), correspondem à inflação do período de julho/13 a junho/14, como piso salarial para os empregados 

abrangidos por este instrumento. 

 
CLÁUSULA QUINTA - ADIANTAMENTO SALARIAL 

A EMPRESA concederá, a todos os seus empregados abrangidos por este instrumento, até o dia 20 (vinte) de 
cada mês, adiantamento salarial no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário do empregado 
percebido no mês anterior. 

CLÁUSULA SEXTA - DIFERENÇAS SALARIAIS 

A EMPRESA regularizará as diferenças salariais de pagamentos no prazo improrrogável de 03 (três) dias úteis, 
contados da data da reclamação do empregado, quando a falha que resultou o erro no pagamento for da 
empresa.  Quando resultar de erro do empregado, como exemplo: negligência ou omissão de informações no 
cartão de ponto, a diferença será acertada no próximo pagamento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - JORNADA EXTRAORDINÁRIA 

As horas extraordinárias realizadas em período diurno serão remuneradas com adicional de 50% (cinqüenta 
por cento); As horas extraordinárias realizadas nas folgas e nos feriados serão remuneradas com adicional de 
100% (cem por cento); já as horas extraordinárias realizadas em períodos noturnos (22hs00 às 05hs00) serão 
remuneradas com o adicional de 100% (cem por cento) sobre as horas normais. 

Parágrafo Primeiro: A jornada diária poderá ser antecipada ou prorrogada em até 4 (quatro) horas, 
respeitando o limite diário de 12 (doze) horas trabalhadas, para a realização dos serviços inadiáveis ou 
necessários, com o objetivo de evitar a paralisação da atividade produtiva, respeitando-se o intervalo 
obrigatório de 11 (onze) horas entre jornadas. 

Parágrafo Segundo: As horas trabalhadas nos períodos do descanso obrigatório de 11 (onze) horas entre 
jornadas serão abonadas na jornada imediata. 

Parágrafo Terceiro: Caso o empregado seja convocado a prestar serviços em horário destinado ao repouso, 
desde que não seja imediatamente anterior ou posterior a sua jornada normal de trabalho, ser-lhe-á garantida à 
remuneração mínima de 02 (duas) horas extras de trabalho. 

Parágrafo Quarto: A compensação prevista nesta cláusula será praticada de modo que o excesso de horas de 
um dia seja compensado pela correspondente diminuição em outro(s) dia(s).  

O acúmulo fica limitado em 40 (quarenta) horas e a compensação deverá ocorrer até o período de descanso de 
férias regulares do empregado.   

As horas efetivamente compensadas serão acrescidas do percentual de 100% (cem por cento). 



CLÁUSULA OITAVA - ADICIONAL NOTURNO 

As horas trabalhadas em horário noturno (22hs00 às 05hs00) serão pagas com adicional de 50% (cinqüenta 
por cento) sobre o valor da hora normal.   

A hora noturna será considerada como 60 minutos, estando neste percentual incluído o adicional noturno de 
20% (vinte por cento). 

CLÁUSULA NONA - CESTA BÁSICA 

A EMPRESA fornecerá a partir de 1° de janeiro de 2014 e com a participação do empregado no valor de 
R$1,00 (um real), uma cesta básica de alimentos, ou, a critério da empresa, o ticket alimentação ou vale 
compras, no valor de R$350,00 (trezentos e cinqüenta reais) por mês, a todos os empregados ativos, ficando 
estabelecido por força de ajuste expresso firmado entre as partes, que este benefício não integra ao salário dos 
trabalhadores para nenhum fim de Direito. 

 Parágrafo Primeiro: Este benefício é concedido como incentivo aos empregados ativos.  Em caso de 
afastamento do empregado, o benefício permanecerá por três meses subseqüentes ao seu afastamento, 
voltando o mesmo a ter direito a tal benefício, após seu retorno ao trabalho devidamente reconhecido pelo 
médico do trabalho da Empresa.  

Parágrafo Segundo: O beneficio acima citado, poderá ser prorrogado por mais três meses, dependendo de 
avaliação realizada pela empresa assistida pelo Sindicato. 

Parágrafo Terceiro: Não haverá mais descontos nos TRCT´S dos empregados abrangidos por este acordo 
coletivo de trabalho. 

CLÁUSULA DÉCIMA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 

A EMPRESA fornecerá alimentação aos seus empregados, não sendo  cobrada nenhuma participação 
correspondente a do custo  da refeição.  Aos empregados que iniciam suas atividades no turno da manhã, 
serão fornecidos lanche/desjejum, contendo café com leite e pão com margarina.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA 

Será oferecidos a todos os empregados e aos seus dependentes, serviços de assistência médica 
Unimed conforme abaixo especificados: 

Parágrafo Primeiro – Assistência médica Barroso: Plano Ambulatorial, Hospitalar, Obstétrico padrão 
Enfermaria, contrato nº 359 Unimed Barbacena, com a seguinte participação do empregado: R$4,00 (quatro) 
por  usuário, para a manutenção mensal do plano e 10%   sobre o valor das consultas e exames). 

 Parágrafo Segundo - Assistência odontológica Barroso: ODONTOPREV. Conforme contrato arquivado na 
EMPRESA, sendo que o empregado não pagará pela manutenção mensal do contrato, não arcando com 
qualquer custo operacional do tratamento, quando da sua utilização.  

Parágrafo Terceiro - Atestados: Serão reconhecidos e terão plena validade os atestados médicos e 

odontológicos expedidos por profissionais credenciados pelo INSS, pelo Sindicato e pela UNIMED, o 

empregado terá o prazo máximo de 48 horas para apresentar o atestado medico correspondente a ausência, 

nos casos de feriados e finais de semana a entrega fica estabelecida para o primeiro dia útil subseqüente. 

Caso o empregado não entregue o atestado dentro do prazo, ficara sujeito a penalização por parte da empresa. 



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SEGURO DE VIDA 

A EMPRESA oferecerá seguro de vida a todos os seus empregados abrangidos por este acordo coletivo, 
suportando integralmente os valores mensais dos mesmos, com as seguintes coberturas: 

Morte natural Morte acidental Invalidez por acidente até: 

R$5.200,00 R$5.200,00 R$5.200,00 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONVÊNIO FARMÁCIA 

A Movex fechou convênios para todos os empregados nas seguintes farmácias e condições, sendo que em 
todos os casos o faturamento ocorrerá diretamente entre a farmácia e o empregado. Em caso de 
desligamentos os débitos oriundos que contas ainda não quitadas serão descontadas do calculo da rescisão; 

Farmácia Bioderme – Descontos de 10% a 20% 

Farmácia Drogagil – Descontos de até 20%. 

Drogaria Santa Terezinha – Descontos de 15% em perfumaria e 10% em medicamentos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SALARIO ADMISSÃO 

Admitido o empregado para a função de outro, fica assegurado o menor salário da função, desde que aprovado 
tecnicamente e na conformidade da política da EMPRESA, sem se considerar vantagens pessoais, excluídas 
as funções individualizadas, ou seja, aquelas que possuem um único empregado em seu exercício.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - AVISO PRÉVIO 

Fica proibido que o empregado dispensado cumpra o aviso prévio em casa ou fora do local habitual de 
trabalho, sob pena de ser o mesmo descaracterizado. 

 Parágrafo Único: A notificação de dispensa do empregado da região de Barroso deverá constar 
obrigatoriamente no verso do aviso ou em folha a parte a data, hora e local da homologação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPENSA POR JUSTA CAUSA 

O empregado dispensado por justa causa deverá ser avisado, por escrito, do motivo da dispensa, sob pena de 
ficar caracterizada a dispensa imotivada. 

 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DESVIO DE FUNÇÃO 

Comprovada a necessidade, permite-se o desvio de função de forma temporária, desde que o empregado 
tenha habilidade para exercê-la, mediante prévia instrução e sob responsabilidade do empregador. 

Parágrafo único: Enquanto perdurar a substituição, que não tenha caráter meramente eventual, o empregado 
substituto perceberá o salário do substituído.  

 

 



CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO 

A alteração da função deverá ocorrer após período experimental de no máximo 90 (noventa) dias, devendo o 
trabalhador, caso aprovado, ter seu salário equiparado à nova função, de acordo com a política salarial da 
Empresa. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - HORÁRIO DE TRABALHO 

A Empresa poderá praticar os seguintes horários de trabalho: 

a) Jornada de sete horas e vinte minutos com intervalo de UMA HORA para refeição e descanso, de segunda-
feira a sábado, em três turnos diários de revezamento, com folgas aos domingos. 

b) Jornada diária de oito horas com intervalo de UMA HORA para refeição e descanso, alternadamente de 
segunda-feira a sábado e segunda-feira a sexta-feira, com folgas aos domingos; 

c) Nos turnos ininterruptos, jornada diária de oito horas com intervalo de UMA HORA para refeição e descanso, 
em forma de rodízio e sem interrupção das atividades de produção. Os trabalhadores serão organizados em 
escalas de revezamento de modo que a cada seis dias de trabalho, tenham duas folgas consecutivas, 
perfazendo e escala 6X2.  

d) Ao  Utilizar escala de trabalho 12horas trabalhado x 36 descanso, com intervalo de UMA HORA para 
descanso ou refeição, fica assegurado à remuneração em dobro dos feriados trabalhados.  

e) Fica estabelecido que os 15 minutos que antecedem a jornada de trabalho e os 15 minutos que sucedem a 
jornada de trabalho NÃO serão considerados como horas extras. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – FÉRIAS 

FÉRIAS: A empresa comunicará ao empregado com 30 (trinta) dias de antecedência, a data do início do gozo 
de férias e o pagamento do abono de um 1/3 (um terço), conforme previsto em lei. 

Parágrafo Primeiro: O Empregado tem o direito de optar pelas férias de 20 (vinte) dias mais o abono 
pecuniário, mediante programação anual das férias. 

Parágrafo Segundo: Fica como opcional o recebimento da metade do 13º (décimo terceiro) salário, como 
sempre é usado nas empresas, só o empregado avisar com antecedência. 

Parágrafo Terceiro: O inicio das férias, coletivas ou individuais, não poderão coincidir com sábado, domingo, 
feriado ou dia já compensado, devendo ser fixados a partir do dia primeiro dia útil da semana. 

Parágrafo Quarto: O empregado terá direito em hipótese de casamento ao gozo de suas férias em período 
coincidente com o mesmo. 

Parágrafo Quinto: A empresa que cancelar, alterar ou modificar o início das férias concedidas, ficará sujeito a 
reembolsar ao empregado as despesas por ele realizadas, devidamente comprovadas, observando como limite 
máximo o valor correspondente a um salário base por ele auferido no mês em que se iniciarem as férias. 

 

 



CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - QUADRO DE AVISOS E CAIXA DE SUGESTÕES 

A EMPRESA permitirá que o SINDICATO instale uma caixa de sugestões e que afixe, em local visível e de fácil 
acesso aos empregados, um quadro de avisos onde poderão ser expostos os comunicados, cartazes, 
convocatórias de assembléias e reuniões sindicais, desde que não contenham matérias de cunho político-
ideológicas e que não sejam ofensivas à EMPRESA, à Holcim, seus dirigentes ou terceiros. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 

A Empresa, como intermediária, descontará de seus empregados abrangidos pelo presente acordo coletivo, no 
mês subseqüente da data em que se verificar o protocolo de assinatura entre as partes ou depósito de registro 
e arquivamento deste instrumento na DRT/JF e repassará à entidade Sindical signatária, o valor de 3% (três 
por cento) dos salários reajustados no mês de julho/2013, a título de Contribuição Assistencial Profissional. 

Parágrafo Primeiro: O montante das contribuições será repassado à entidade sindical até o décimo dia do 
mês subseqüente ao desconto, junto com relação dos descontos e respectivos valores. 

Parágrafo Segundo: Se houver atraso no repasse das contribuições de que trata esta cláusula, a Empresa 
pagará multa de 10% (dez por cento) por mês de atraso. 

Parágrafo Terceiro: Os empregados que não concordarem com o desconto que trata esta cláusula, poderá 
exercer o direito de oposição à cobrança, mediante entrega pessoal ao Sindicato de requerimento manuscrito e 
de próprio punho, na secretaria da entidade, no qual deverá constar nome, qualificação, número da CTPS e 
nome da Empresa, em até 10 (dez) dias após efetivação do registro.  

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA – PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADO 

A MOVEX pagará, a título de PR – Participação nos Resultados do exercício de 2014, a cada um dos seus 

empregados, o valor de R$330,00 (trezentos e trinta reais), em duas parcelas iguais e semestrais de R$165,00 

(cento e sessenta e cinco reais), cada uma, nas seguintes datas e condições: 

Parágrafo primeiro – O programa de Participação nos Resultados contém dois indicadores de metas que 

serão apurados a cada semestre civil do exercício. 

1 – Não terá direito a seu recebimento o empregado que no semestre de apuração possuir: 

1.1 – Mais de 3 (três) faltas injustificadas; 
1.2 – 3 (três) atestados médicos com determinação de afastamento. 

2 – Cada parcela será paga proporcionalmente ao número de meses efetivamente trabalhados no semestre de 

apuração, considerando inteiro o mês em que houver trabalhado mais de quinze dias. 

Parágrafo segundo - A primeira parcela será paga em dia 20 de julho de 2014 e 20 de janeiro de 2015e assim 

sucessivamente. 

 

 

 



CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - COMPETÊNCIA 

As divergências na aplicação dos presentes dispositivos serão solucionadas, em primeira instância, pelas 
partes contratantes. Persistindo a divergência as partes poderão recorrer aos órgãos competentes. Será 
competente a Justiça do Trabalho para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos decorrentes da aplicação do 
presente acordo. (art.114º da CF/88). Por estarem justas e acertadas, e para que produza seus jurídicos e 
legais efeitos, assinam às partes o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO comprometendo-se, 
consoante dispõe o art. 614 da CLT, a promover a transmissão do ACT via sistema mediador (MTE) e o 
protocolo na Delegacia Regional do Trabalho em Juiz de Fora – MG (DRT/JF). 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA– RENOVAÇÃO 

Fica acordado com a EMPRESA MOVEX e o SINDICATO DE CLASSE, que se irão se reunir em julho de 2015, 
para discussão do novo Acordo Coletivo 2015/2016. 

E por estarem as partes de pleno acordo, assinam o presente Acordo Coletivo de Trabalho, em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma. 

 

Barroso, 26 de Junho de 2014 

 

 

 

___________________________________________________________ 
EDERSON TAVARES CALDEIRA-CPF: 459.306.516-04-DIRETOR 

MOVEX – Movimentação de Materiais Ltda 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
JOÃO LUIZ APARECIDO DA SILVA-CPF. 514.838.826-91 - PRESIDENTE 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Barroso. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – GARANTIAS AO APOSENTADO – PARA O PRÓXIMO ACORDO 

I - Fica garantido o emprego ou o salário nos 24 (vinte e quatro) meses que antecedem a data em que o empregado adquirirá o direito à aposentadoria 

voluntária, desde que trabalhe na Empresa há pelo menos 5 (cinco) anos. 

Adquirido o direito, extingue-se a garantia. 

Parágrafo único: Para assegurar a garantia o empregado deverá comunicar a Empresa, no prazo de 30 (trinta) dias, expressamente e por escrito 



quando houver adquirido este direito e portar de documento comprobatório fornecido pelo INSS do tempo faltante.  

II - É assegurado ao empregado aposentado, ao se desligar da Empresa, o pagamento de todas as verbas rescisórias devidas nas dispensas  

imotivadas. 

A multa de 40% sobre os depósitos, juros e atualização monetária da conta vinculada do FGTS, correspondente ao período anterior à data da concessão 

da aposentadoria voluntária, poderá ser paga diretamente ao trabalhador junto com o termo de rescisão do contrato de trabalho a título de indenização 

ou incentivo ao desligamento. 

III - A Empresa manterá ao aposentado e seus dependentes o convênio médico e odontológico por um período de 06 (seis) meses após o seu 

desligamento. 

IV - O empregado aposentado poderá adquirir cimento da Empresa, nas mesmas condições oferecidas ao pessoal ativo, até 12 (doze) meses após o seu 

desligamento. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - ABONO POR APOSENTADORIA. 
Ao se desligar da empresa o empregado aposentado receberá um abono, de caráter indenizatório, correspondente a 3 (três) salários nominais, desde 
que o mesmo tenha mais de 10 (dez) anos de efetivo trabalho na empresa. 

 

 

 

 

 

 


