
TERMO ADITIVO A ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2011/2011 
 
 
 

 
 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/internet/mediador. 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PA000752/2011
DATA DE REGISTRO NO MTE: 25/10/2011
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR054523/2011
NÚMERO DO PROCESSO: 46222.009865/2011-99
DATA DO PROTOCOLO: 19/10/2011

NÚMERO DO PROCESSO DO ACORDO COLETIVO PRINCIPAL: 46222.006419/2011-22
DATA DE REGISTRO DO ACORDO COLETIVO PRINCIPAL: 25/07/2011

SIND TRAB EXT FERRO MET BAS MARABA CURIONOP PARAUAPEBAS, CNPJ n. 
05.322.557/0001-62, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). RAIMUNDO NONATO 
ALVES DE AMORIM; 
 
E 
 
SALOBO METAIS S/A, CNPJ n. 33.931.478/0001-94, neste ato representado(a) por seu Gerente, Sr
(a). RODRIGO ALVARENGA VILELA e por seu Gerente, Sr(a). PRISCILA LOPES DA SILVA; 
 
celebram o presente TERMO ADITIVO A 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 Termo Aditivo a Acordo Coletivo de Trabalho no período de 1º 
de agosto de 2011 a 31 de outubro de 2011 e a data-base da categoria em 1º de novembro. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
 
O presente Termo Aditivo a Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) 
acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Categoria Profissional dos Trabalhadores na Indústria 
da Extração de Ferro e Metais Básicos do Plano da CNTI, com abrangência territorial em 
Marabá/PA. 
 
 
 

 
 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - CARTÃO ALIMENTAÇÃO - CONVÊNIO 
 
As partes acordam que a Cláusula 33.6 do Acordo Coletivo de Trabalho 2009/2011 passará a ter a 
seguinte redação: 

  

Nos meses de novembro/2010 a outubro/2011, a empresa fornecerá 12 (doze) créditos mensais em cartão 
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eletrônico, a título de Cartão Alimentação, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 

  

Excepcionalmente, no mês de novembro/2010, o valor do crédito do cartão alimentação será de R$ 700,00 
(setecentos reais), a ser pago em 1o de novembro de 2010. 

  

A partir do mês de assinatura deste Termo Aditivo e até outubro de 2011, o valor do crédito no Cartão 
Alimentação passará a ser de R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais). Eventuais diferenças serão 
pagas no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da assinatura do presente Termo Aditivo.  

  

O valor de créditos a ser percebido pelos empregados, durante a vigência deste Acordo, será proporcional 
ao número de meses trabalhados. 

  

A participação do empregado fica limitada a 5% do custo do benefício. 

  

O benefício estabelecido nesta cláusula não possui natureza salarial, não integrando o salário para 
nenhum efeito legal, regendo-se pelas instruções do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) 
instituído pela Lei 6321/76.” 

 
 

APOSENTADORIA 
 

CLÁUSULA QUARTA - APOSENTADOS POR INVALIDEZ 
 
As partes acordam que a Cláusula 10.13 do Acordo Coletivo de Trabalho 2009/2011 passará a ter a 
seguinte redação: 

  

Durante a vigência deste acordo coletivo, a empresa garantirá o benefício da Assistência Médica Supletiva 
àqueles empregados que no curso do contrato de trabalho obtiveram ou venham a obter aposentadoria por 
invalidez, concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 

  

a) Serão observados as mesmas condições e limites do benefício aplicáveis aos empregados ativos. 

  

b) Para os aposentados participantes da VALIA, durante a vigência do presente acordo, a empresa 
observará como limite mensal de desconto dos débitos decorrentes da utilização da AMS o equivalente a 
20% (vinte por cento) do benefício pago pela VALIA.” 
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JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, 
FALTAS 

 
CONTROLE DA JORNADA 

 
CLÁUSULA QUINTA - CONTROLE DE FREQUÊNCIA 
 
A Vale poderá adotar Sistema Alternativo de Controle de Jornada de Trabalho, nos termos da Portaria 373, 
de 25 de fevereiro de 2011, do Ministério do Trabalho e Emprego. 

  

 O sistema alternativo poderá ser na  forma eletrônica,  conforme previsto nos artigos 2º e 3º da Portaria 
supra mencionada. 

  

A Vale declara que o sistema eletrônico de controle de frequência a ser adotado: 

  

a)         não permitirá alterar ou apagar unilateralmente os dados armazenados na memória de registro de 
ponto, sendo esses dados invioláveis. 

b)        não haverá restrições quanto a marcações de ponto e tampouco funcionalidade que permita registro 
automático de ponto. 

c)       manterá uma central de dados, gerida pelo Departamento de Tecnologia da Informação da Vale, que 
possibilitará consultas, extração eletrônica ou impressa de dados, com identificação individual de cada 
empregado, para fins de fiscalização. 

  

No prazo de até 06 (seis) meses contados da data da assinatura deste Termo Aditivo, a Empresa 
assegurará ao(s) Sindicatos, com fim de permitir o acompanhamento do registro de frequência feito através 
do sistema alternativo de registro eletrônico de ponto, no prazo de 3 (três) dias úteis da solicitação, o 
espelho de ponto de um ou mais empregados administrativos ou operacionais sujeitos ao controle de 
jornada. 

  

A Empresa adotará mecanismos para permitir que a consulta eletrônica possa ser feita, individualmente, 
pelo maior número possível de empregados e garantirá o fornecimento de cópia impressa do espelho de 
ponto sempre que houver solicitação do empregado neste sentido. 

  

Também será disponibilizado ao empregado informação de registro de frequência que ocasione a alteração 
de sua remuneração. 

  

Ajustam as partes, ainda, que a abrangência do controle de frequência da Vale está prevista na INS 0064, 
estando os empregados que ocupam cargos que demandam formação de nível superior isentos de 
controle de frequência.  
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DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 
CLÁUSULA SEXTA - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho de 2009/2011. 

 
 
 
 

RAIMUNDO NONATO ALVES DE AMORIM 
PRESIDENTE 

SIND TRAB EXT FERRO MET BAS MARABA CURIONOP PARAUAPEBAS
 
 
 

RODRIGO ALVARENGA VILELA 
GERENTE 

SALOBO METAIS S/A 
 
 
 

PRISCILA LOPES DA SILVA 
GERENTE 

SALOBO METAIS S/A 
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