ACORDOCOLETIVT
2011- 2012
Pelo presente instrumentode Acordo Coletivode Trabalho,a MRS LogísticaS/A,
sediadanestacidadede São Paulo- SP, naAv. RaimundoPereirade Magalhães,
902,
inscritano CNPJ do Ministérioda Fazendasob o no 01.417.22210002-58,
nesteato
representadapelos negociadoresinfra assinados, devidamentecredenciados,
doravantedenominadaMRS ou Empresae o Sindicatodos TrabalhadoresEm
EmpresasFerroviárias
Paulistas,sediadona Rua CésarBierembach,80/80Centro,
Campinas- SP, inscritono CNPJdo Ministério
da Fazendasob o no46.í04.659/0001porseu DiretorPresidente,
99, nesteato representado
Sr. Francisco
AparecidoFelicio,
infra assinado, portador do CPF no 865.363.1
I 8-68. doravante denominado
simplesmenteSindicato,resolvem,celebraro presenteACORDO COLETIVODE
TRABALHO,nostermosdascláusulas
a seguirenumeradas:

1".- AUMENTOSALARIAL- A MRS reajustarácom o percentualde 7,33yo(sete
vírgulatrintae três por cento),a partirde 01 de maiode 2011,os saláriosde tooosos
seusempregados,
vigentesem 30 de abrilde 201í.
ParágrafoUnico - A tabelade pisossalariaisseráreajustada
na mesmadata com o
mesmopercentualestabelecidono "caput".
- A MRSmanterá,na vigência
2a.-PARTICIPAçÃONOS LUCROSE RESULTADOS
do presenteacordo,o Programade Participação
que será
nos Lucrose Resultados,
negociado
diretamente
comas entidades
sindicaisrepresentativas
dosempregados.
Parágrafo10- O PPR serácompostode uma parcelafixa no valorde Rg 1.200,00
(um mil e duzentosreais),que serácreditadano mêsde julhode 2011,paratodosos
empregadosque na data do respectivocrédito,estiveremcom o contratode trabalho
em vigor.
Parágrafo2o- Juntamentecom o créditoda parcelafixa previstano parágraíoanterior,
a MRS concederá uma antecipaçãoda parcela variável do PPR, no valor
correspondente
a 20Yo(vintepor cento)do salárionominalacrescidodo adicionalde
periculosidade
paraaquelesque o recebem,que serádescontada
na quitaçãodo PPR
referenteao exercíciode 2011.

pÁscrÁusurAssocrÁrs
- A MRS adiantará,por ocasiãodas férias,
3a.-ADIANTAMENTO
DE 13".SALÁRIO
507o(cinqüentapor cento)do décimo terceirosalário,ou na folhade pagamentodo
que aindanãotenhamrecebidotal adiantamento,
mêsde julhoaos empregados
o qual
quitação
serácompensado
na sua
em dezembro.
4a.- FÉRnS - Fica estabelecidoque as férias poderãoser concedidasem dois
períodosde igualduraçâo,não inferioresa quinzedias,inclusiveaos maioresde 50
anos, desde que expressamente
requeridopelo empregadoaté 15 dias antes do
vencimentodo períodoaquisitivo.
Alterações
na escalaanualde fériassomenteserão
feitascoma anuênciadas partes,salvomotivorelevante.
ParágrafoPrimeiro.-Aos menoresde 18 (dezoito)anos de idade,as férias serão
sempreconcedidas
de umasó vez.
Parágrafo Segundo.- Medianterequerimentoexpressodo empregado,a MRS
concederáum adiantamento
salarialno valorcorrespondente
ao seu respectivo
salário
base, proporcionalaos dias de gozo de férias. Este adiantamentopoderá ser
descontado
em até I (oito)parcelas,
sendoa primeirano segundomêsapósas férias.
ParágrafoTerceiro.-Casoo empregadotenhao seu contratode trabalhosuspenso
por qualquermotivoduranteo períodode descontodas parcelasreferidasno parágrafo
segundo,ficaráobrigadoa efetuaro depósitodo valordas respectivas
parcelas,em
contacoÍrenteda MRS, medianteboletobancárioemitidopor esta,cujo vencimento
seráapóso iníciodo recebimento
do benefícioorevidenciário.
ParágrafoQuarto.-As fériasserãoiniciadasno dia subsequente
ao do encerramento
jornada
de sua última
e no retorno,os empregados
somentepoderãoser escalados
parainiciara jornadade trabalhoem escalaa partirdas6 (seis)horasda manhã.
Parágrafo Quinto,- Alteraçõesna escalaanualde férias somenteserãofeitas com a
anuênciadas partes,salvomotivorelevante.
ParágrafoSexto.-A MRSenvidaráesforçosparaviabilizarque todosos empregados
possam,periodicamente,
gozarsuasfériasnos mesesconsiderados
"nobres"fianeiro,
julhoe dezembro).
fevereiro,
5".- ALEITAMENTOMATERNO - A MRS concederát hora diária,à escolhada
empregada,paraaleitamento
de seusfilhos,até que os mesmoscompletem6 meses
de idade,inclusivenos casosde adoção,podendoeste prazoser dilatadoconforme
dispostono parágrafoúnicodo artigo396da CLT.
6".- FÉRhS GESTANTE- A empregadagestantepoderámarcarsuas Íérias em
seqüênciaà licença maternidade.
Parágrafo Unico - As mães adotantes também poderãogozar suas férias em
seqüênciaà licençaestabelecida
em legislação
específica.
74.- TRANSFERÊNCAPOR MOTIVO DE SAÚDE A MRS fACiIitAráAS
quandosolicitadas
porrazõesde saúdeprópriaou
transferências
de seusempregados,
de seusfamiliaresdiretos,medianteanáliseda áreamédicae de relaÇões
trabalhistas
e sociaisda empresa.
- A MRSfacilitaráaos
8".- FILHOSPORTADORES
DE NECESSIDADES
ESPECIAIS

que
9a.-CARGOS/FUNçÃO
EM EXTINçÃO- A MRS permitirá
aos empregados
ocupamcargosem extinção,
obedecidos
os
a participação
em processos
seletivos,
requisitos
necessários
do novocargoe função.

10".- INCENTIVOA EDUCAÇAO- Durantea vigênciado presenteAcordoa MRS
reembolsaráos seus empregados30% do valor das mensalidades
incorridaspor
estes em cursosde ensinotécnicoou superiorque se enquadrarem
nos requisitos
abaixoelencados:
A- Elegibilidade:
A1- empregados
comcontratode trabalhoem vigorhá maisde 12 meses;
A2- cursoscom gradecurricular
aderenteàs necessidades
da MRS,validadospela
áreade RH.
B- Condições:
81- assinaturade termode compromisso
de devoluçãodos valorescontribuídos
pelaMRScasoo empregado
venhapedirrescisãodo contratode trabalhoem até2
anos após a conclusãodo curso.O empregadoficaráisentodestadevoluçãoem
por até dois anos
casode desistência
do cursose mantidoo vínculoempregatício
apósa desistência;
pelainstituição
82- aprovaçãono períodoletivo,comprovada
de ensino
Parágrafo Primeiro - O valordo incentivoestabelecidono "caput"nãopossuinatureza
salarial,não integrando
o salárioparanenhumefeitolegal.
Parágrafo Segundo - A MRS analisaráe envidaráos esforçosnecessáriospara
viabilizaros pedidosde mudançana escala,visandopermitiraos empregadosque
participem
trabalhamem turnosdiferenciados,
das provasnoscursosregularesem que
que
estejammatriculados,
desde
solicitado
como mínimode 72 (setentae duas)horas
de antecedência.
Caso o empregadoseja obrigadoa pagartaxa de 2u chamadaem
decorrência
pela
de impossibilidade
de liberaçãodo serviço,o valorseráreembolsado
empresa,mediantecomprovação.
ParágrafoTerceiro- O empregado
será liberadode suasatividadesnos dias em que
estiver,comprovadamente,
realizandoprovasde examevestibularpara ingressoem
estabelecimento
de ensinosuperior,cabendolhe,porém,comunicara empresacom
antecedência
de 7 (sete)dias do iníciodos exames,apresentando
o comprovante
de
inscrição.
- Durantea vigênciado presenteAcordo,a
11'.- VALE ALIMENTAçÃO/REFEIçÃO
MRS manteráo fornecimento
do vale alÍmentação/refeição,
reajustando
o seu valor
para R$ 482,88(Quatrocentos
mensal,a partirde 0110512011
e oitentae dois reaise
oitentae oitocentavos),
correspondentes
a24 (vintee quatro)valesde valorunitáriode
R$ 20,12(vintereaise dozecentavos).
ParágrafoPrimeiro:Observado
o limitelegal,serádescontado
do empregadoo valor
(um porcento)do seusaláriobase.
correspondente
a 1o/o
ParágrafoSegundo: O valorunitárioespecificado
no caput,não será fornecidonas
Íériase noscasosde suspensão
do contratode trabalho.
Parágrafo Terceiro: Caso o empregadotenha o contratode trabalhosuspensopor
qualquermotivo,por mais de 30 dias, ficaráobrigadoa ressarciro valor creditado
antecipadamente,
correspondente
aos dias de suspensãodo contrato,em conta
correnteda MRS, medianteboletobancárioemitidopor esta, cujo vencimentoserá
previdenciário.
apóso iníciodo recebimento
do benefício

ParágrafoQuarto:O valordos vales nãopossuinaturezasalarial,não
salárioparanenhumefeitolegal.

- O auxíliomaternoinfantilserámantidono valor
12a.-AUXILIOMATERNO-INFANTIL
para
(duzentose dez reais)em0110512011,
exclusivamente
reajustadoparaR$2'10,00
as empregadas,paraos paisque detenhama guardado filhoe paraos empregados
com esposainválida,até que o filho,inclusiveo legalmenteadotado, complete7
(sete)anosde idade,ou semlimitação
de idadeno casode filhoinválido.O valordeste
possui
beneíícionão
naturezasalarial,não integrandoo saláriopara nenhumefeito
legal.
ParágrafoUnico: O benefícioprevistono caput é extensivoaos empregadosque
possuem filhos portadoresde deficiência,sem limitaçãode idade, mediante
por laudo médicoaprovadopelo serviço
comprovaçãoda deficiênciaincapacitante,
médicoda MRS.
parao empregado
13'.- COMPLEMENTAçÃO
DE SALÁR|O- A MRScomplementará
pelo
por
(doze)
a
do
início
do
afastamento,
afastado
INSS,
até 12
mesesa contar
diferençaentreo valordo benefícioprevidenciário
mensale o valordo saláriobasedo
possui
o
valor
nâo
naturezasalarial,nãointegrando
empregado.O
destecomplemento
salárioparanenhumefeitolegal,conformedispostono incisoXlll, art.214 do Decreto
3.048i99.
14'.- PREV|DÊNC|APRIVADA- A MRS manteráo Planode PrevidênciaPrivada,
dentro do conceitode contribuiçãodefinida,para os benefíciosestabelecidosno
Regulamento
Específico
do MRS PREV.O valordestebenefícionão possuinatureza
salarial,não integrando
o salárioparanenhumefeitolegal.
15a.-SEGURODE VIDA EM GRUPO- Durantea vigênciado presenteAcordoa MRS
manterápara todos os seus empregados,
sem ônus para os mesmos,Apólicede
Segurode Vidaem Grupocomas seguintes
coberturas:
a- MorteQualquerCausa(MQC),InvalidezFuncionalPermanente
e Totalpor Doença
(IFPTD),Invalidez
Totalou ParcialporAcidente(lPA),com capitalseguradode 20
(vinte)vezeso saláriobasede cadaempregado,
tendocomolimitemínimoo valor
quatrocentos
de R$18.450,00(dezoitomil e
e cinqüentareais),ressalvadoos
casos,de VigilantePatrimonial,
em queo capitalseguradoseráde 26 saláriosbase,
tudosegundoos termosda apólice;
b- Indenização
Especialpor MorteAcidental(lEA),equivalente
a acréscimode 100%
do capitalsegurado;
legais.
c- Assistência
funeralfamiliarparao próprioempregado
e seusdependentes
O valor do benefÍcioestabelecido
natureza
salarial,
não
nestacláusulanão oossui
integrando
o salárioparanenhumefeitolegal.
16a.-PLANO DE SAÚDE/oDoNToLÓGlcoDurantea vigênciado presente
Acordo,a MRS manteráa assistência
médicasupletivaatravésde planode saúdee
praticados.
planoodontológico,
atualmente
como mesmopadrãoe nívelde cobertura
Parágralo Unico - Será concedidaa isençãodo fator de moderaçãodo planode
saúdepara os empregados
dos mesmos,
e seus dependentes,mediantesolicitação
nos seguintescasos:
de doençascrônicas;
a- paraexamespreventivos
e consultasde acompanhamento
para as consultas e exames preventivosindicados através do programa
.PREVENIR".
de próstata,
de câncerde mamae colode útero,limitadoa
c- nosexamespreventivos
um exameDorano.
í7A.- MEDICAMENTOS
ESPECIAIS- A MRS custearáos medicamentos
para
necessários
acidentadosdo trabalhoe portadoresde doenças

tratamentoe reabilìtação
do empregado,
mediantereceitamédicae avaliaçãoda área
médicada Empresa.
18a.-CESTA DE NATAL - A MRS manterádurantea vigênciado presenteAcordoo
fornecimento
de Cestade Natal,paratodosos seus empregados,
inclusiveaos que
estiverem com o contrato de trabalho suspenso,dentro da mesma logística de
distribuição
dosativos,comprodutosde qualidade,
típicosda épocanatalina.
í9".- VALE TRANSPORTE- A MRS concederávale transporte,nos termosestritos
que necessitarem
da legislaçãoem vigor,a todos os empregados
de deslocamento
paracumprimento
da jornadade trabalho.
- A MRSfornecerátransportegratuitoaos empregados
quando,
20'.- TRANSPORTE
jornada
no cumprimento
de sua
de trabalho,foremcompelidos
a iniciarou findarsua
jornadafora do horáriode funcionamento
do transportepúblicocoletivoe, quando
tiveremde exercersuasfuncõesforada suasedede trabalho.
ParágrafoÚnico - Quandonãofor possívelbuscaro empregado
na casa,porqualquer
que seja o motivo,o empregadotomaráa primeiraconduçãopara o trabalho,sem
perdasdas horasqueficouesperando
a condução.
DÁS RELÁCõES S'ND'CÁ'S
21a.-LIBERAçÃOOe OIRICTNTES
SIND|CA|S- A MRStiberará,com pagamento
do
saláriobase, até 2 (dois)membrosda diretoriado sindicatosignatáriodo presente
acordo.
ParágrafoÚnico - Desdequecomunicadas
comaté 48 horasde antecedência.
serão
abonadas as ausênciasdos empregadosconvocadospelos sindicatospara o
exercíciode atividades
da entidade,até 5 (cinco)dias/mêsporempregado,
limitadasa
um totalde 15 (quinze)dias-homens-mês.
224.-DESCONTOS
SINDICAIS- A MRSse compromete
a depositaras mensalidades
descontadas
dos empregados
em favordo sindicato,
em até 3 (três)dias úteisapóso
pagamento
dos salários.
23".- QUADROSDE AVISOS- A MRS permitirá,medianteavaliaçãoe autorização
préviada áreade comunicação
empresarial,
a fixaçãoem seusquadrosde avisos,de
comunicados
do sindicato,de interesseda categoria,
vedadaa divulgação
de matéria
polÍtico-partidária
que
procedimentos,
ou ofensiva, ou
sejam contrárias aos
regulamentos
e normasda empresa.
244.-INFORMATIVO
DE RH - A empresase compromete
a enviarao sindicato,tão
logodivulgadoaos empregados,
sobre
os informativos
de RH, bemcomoinformações
o andamentode seus Programasde Prevençãoda AIDS,Dependências
Químicase
outros.

encaminhados
25".-REQUERIMENTOS:
A Empresaresponderá
aos requerimentos
pelo sindicato,no prazomáximode 05 (cinco)dias úteis, a contarda data
(o
recebimento
da corresoondência.
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DAS CONDIçOESDE TRABALHO
26a.-ALIMENTAçÃO- Durantea vigênciado presenteAcordoa MRS adotaráa
políticadefinidanasalíneasa seguir:
que
A- A MRSforneceráaos empregados
das áreasde operaçãoe de manutenção
jornada
laboramem turnosininterruptos
revezamento
superior
a
6
horas,
no
de
com
turnodiurno,um lanchecompostode cafécomleitee pãocom manteiga.
B- Aos maquinistas,
maquinistas
auxiliares
e inspetores
de operaçãode trens,quando
iniciarema jornadade efetivoserviçona conduçãode trem em viagem,manobras
ou auxíliose aos demaisempregadosque laboramem turnos ininterruptos
de
revezamento
com jornadadiáriasuperiora 6 horas,quandoestiveremcumprindo
escala de pernoite,será fornecidoum kit lanche,elaboradode acordo com
recomendação
de um nutricionista.
C- Quandomaquinistas,
maquinistas
auxiliarese inspetoresde operaçãode trens,
estiveremconduzindotrem em viagemnos horárioscostumeiros
de refeiçõesa
MRS fornecerá aos mesmos uma refeição (marmitex) composta conforme
orientação
de um nutricionista.
274.-PERNOITES- A MRS dotaráos dormitóriosutilizadospelosempregadosque
cumpriremintervalosinterjornadas
fora da sede,de condiçõesadequadasde higiene,
segurançae conforto.Onde essascondiçõesnão forem atendidas,os empregados
serãoalojadosem hotéis.
- Considerando
284.-JORNADANORMALDE MAQUINISTAS
que as Jornadasde
Trabalho do Maquinista,do Auxiliar de Maquinistae do Inspetor possuem
características
especiais,
nãose confundindo
comas demais,aplicar-se-ão
às mesmas
os dispositivos
contidosno art. 239 da CLT,obedecendo
o limitede 8 horasdiárias,
podendo a MRS adotar escalas programadasque atendam às necessidades
ooeracionais
Parágrafo Único - A MRS pagaráaos maquinistas,
auxiliaresde maquinistase
inspetoresum adicionalde 16%(dezesseis
por cento)sobreo saláriobasea partirde
0110512011,
a títulode compensação
da jornadaestabelecida
no caput.
294.-VIAGEMDE PASSE- A MRSpagará aos maquinistas,
maquinistas
auxiliarese
inspetores,como hora simples,sem acréscimo,o tempodespendidona viagemde
passe,bem comoo tempode esperade transporte,
até 2 (duas)horasno inícioe 2
(duas)horasno final da jornada.O tempoque exceder2 (duas)horasno inícioe no
finalda jornada,seráremunerado
comacréscimo
nãose computando
de 25o/o,
o tempo
jornada
de passeparaa complementação
da
efetivamente
trabalhada.
ParágrafoUnico - Em locaisde difícilacessorodoviário
a viagemde passepoderá
ser realizadaem cabinede locomotivae nestecaso todo o tempo despendidona
porcento).
viagemseráremunerado
comacréscimo
de 50%(cinqüenta
30a.- PRONTIOÃO- Rs primeiras3 (três) horas de prontidãodos maquinistas,
maquinistas
auxiliares
e inspetores,
serãoremuneradas
à razãode 2/3 (doisterços)do
com acróscimode 25% vinte e
salário-hora
normal,e as demaisserãoremuneradas
da jornada
cinco por cento),não se computando
tais horaspara a complementação
efetivamente
trabalhada.
31a.- ADICIONAL DE MONITORIA- Como medida de incentivoao plano de
qualiíicação
de novoscolaboradores,
a MRS concederáuma vantagem,denominada

"adicionalde monitoria"aos colaboradores,
enquantoestiverematuandocomo\
nor!
treinamento
monitoresno processode formaçãode novosaprendizes,
Aqnonitoria,
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postode trabalho,deveconstarde Projetode Treinamento,
na Academia
desenvolvido
MRS.
Parao exercícioda Monitoria,
o colaborador
deverá:
r Ser capacitado
na Técnicade Monitoria,
. Ser detentorde conhecimento
teóricoe praticono conteúdoque irátransmitir,
. Apresentar
desempenho
satisfatório.
Parágrafo Primeiro: O valordo adicionalestabelecidono "caput"serácorrespondente
a 18o/o(dezoitopor cento) do salário hora normal e incidirásobre as horas
efetivamente
trabalhadas
no exercício
da monitoria.
ParágrafoSegundo:O adicionalestabelecido
no "caput"integraráa basede cálculo
paraa apuraçãodo valordo saláriohora.
32a.- ADICIONAL DE MONOCONDUçÃO- A MRS manterá, para todos os
maquinistas
umavantagempessoalcorrespondente
a um acréscimode 16%sobreas
horas efetivamentetrabalhadas pelo maquinista sob o regime denominado
"monocondução",inclusivenas operaçõesde carregamentoe descarregamentodas
composições.
Parágrafo 10-O acréscimoestabelecidono "caput"constituiVANTAGEMPESSOALe
integraa basede cálculoparaa apuraçãodo valordas horasextras,adicionalnoturno,
horasde passee de prontidãobemcomonasférias,13"salárioe encargossociais.
Parágrafo2o- O pagamentodo acréscimoestabelecido
nesta cláusulatem caráter
precárioe serásuspensoem casode decisãodo poderjudiciário,
do poderlegislativo
ou do órgãoregulamentador,
contráriaao procedimento
de "monocondução",
nos locais
portaisdecisões
alcançados
33'.- HORAS EXTRAORDINÁnIIS- As 2(duas)primeirashoras extraordinárias
trabalhadasnos dias úteisserãoremuneradas
por
com acréscimode 50%(cinqüenta
cento),âs que excederem
porcento)e as
de 2 (duas),comacréscimo
de 7O%(setenta
horasextraordinárias
trabalhadas
aos domingos,
feriadose no dia destinadoao DSR,
porcento).
comacréscimode 100%(cem
ParágrafoUnico - Casoa MRSvenhaa convocarseusempregados
dentrodo seu
horáriode folgaou horáriode descansosemanalremunerado,
deveráconcederfolga
compensatória
dentrodo própriomês ou pagaro tempocorrespondente
comohoras
extras.
- Nasatividades
- REGIMEDE COMPENSAçÃO
34a.-TURNOSDE REVEZAMENTO
enquadradas
no regimede turnosininterruptos
de revezamento,
a MRSpoderáadotar
(oito)
escalascomduraçãode 8
horasdiárias,observadas
as seguintes
disposições:
Parágrafo Primeiro: Serão apuradascomo extraordinárias
as horas efetivamente
trabalhadasque excederemde B horas diárias,remuneradascom os adicionais
estabelecidos
na cláusula33a;
ParágrafoSegundo: Nestasescalas,os intervalospara repousoe/ou alimentação
terão a duraçãomínimade 30 (trintaminut^os)
e s^erão
computados
como de efetivo
trabalho,devendoser concedidoentrea 4'e a 6'hora, ficandodesobrigadoo seu
registronoscartõesde pontoou outrosmecanismos
de controlede freqüência.
Parágrafo Terceiro: A MRS pagará aos empregadosque laboram em tumos
ininterruptos
de revezamento
com jornadade 8 horasdiárias,um adicionalde 16%
(dezesseispor cento) sobre o salárionominala paúir de 0110512011,
a título de
adicional
de turno.
de
Parágrafo Quartor Para os empregadosque laboramem turnosinintenuptos
jornadas
nãosena
sená
revezamento,
)rasotanas
diáriasnao
com
de duraçãode inferiora B (oito)horas

devidoo adicional
de turnoreferido
noparágrafo
anterior
e
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com
extras,aquelasque excederema 36 (trintae seis)horassemanais,remuneradas
porcento).
o adicionalde 50%(cinquenta
35a.- ADIGIONAL NOTURNO As horas noturnas laboradas no período
compreendido
entreas 22h. de um dia e as 05h.do dia seguinteserãoremuneradas
com o adicionalde 25%.
36a.-REGISTRODE PONTO- A MRS continuaráadotandoo sistemade "ponto
eletrônico".Nas localidadesonde não houveros relógiosleitoresde crachá,será
adotadoo registroprévio,denominado"registropor exceção",ficandoestabelecido
que nestes casos somente serão registradas pelos empregados as exceções
pertinentes
à jornada,tais comolaborextraordinário,
compensação
de jornada,etc. Os
com
ocupantesdos cargosde maquinista,
maquinista
auxiliare inspetorcontinuarão
todasas ocorrências
de íreqüênciaregistradas
no SISLOG-Equipagem,
e transferidas
para o sistemaeletrônicode controlede freqüênciaapós cada períodode apuração.
Após o encerramentode cada período,será fornecidoum extratopara o empregado
que o requerer.
ParágrafoUnico - Os registrosde pontoeÍetuadosnos 15 (quinze)minutosque
parafins de
antecederem
ou sucederem
a jornadade trabalho,não serãocomputados
apuraçãode horasextras.Caso este limiteseja ultrapassado,
todo o tempo excedente
à jornadanormalserácomputado
comohorasextraordinárias
37a.-ATESTADOSMÉDICOS- A MRS aceitaráatestadosmédicosfomecidospor
médicoscredenciadospelo planode saúdeda empresae pelo sindicatode base,
desde que apresentados
no prazode até 03 (três)dias úteisdo fato, devidamente
porseucorpo médico.
homologados
que
38a.-COMPENSAçÃODE TRABALHOAOS SÁBADOS- As partesestabelecem
poderácompensar,de
a MRS independentemente
de quaisqueroutrasformalidades,
segunda-feira
a sexta-feira
a jornadacorrespondente
ao sábadonãotrabalhado.
- A MRSfica autorizada
39'.- COMPENSAçÃODE "DIAS-PONTES"
a compensaros
proporcionar
dias não trabalhados,
antesou após os feriados,objetivando
aos seus
períodosde descansoprolongado.
empregados
4Oa.-PAGAMENTODOS SALÁRIOS- O pagamentodos saláriosserá efetuado
sempreno primeirodia útildo mêsdo subsequente
ao vencido.
ParágrafoPrimeiro-As parcelasvariáveis(horasextras,adicionalnoturno,prontidão,
passe,etc.)terãocomodatade iníciode apuraçãoo dia 16 e comodatafinalo dia 15
do mêssubsequente
e o pagamento
no primeirodia útildo mêsseguinteao do Íinalda
apuração.
ParágrafoSegundo-A empresaatenderáas solicitações
de transferências
de créditos
pela
bancáriosdos empregados,
remetendo-os
às agênciasconveniadas MRSde sua
preferência,
observado
o interstício
mínimode í2 (doze)meses.
pelotemponecessário
ParágrafoTerceiro-A MRSabonaráa ausênciado empregado
ao recebimento
do salárioe da restituição
do impostode rendaretidona fontejunto à
redebancária.
414 - DANOS MATERIAIS- A MRS não cobraráde seus empregadosos danos
causadoscom quebrade materiais,equipamentos,
ferramentase utensílios,salvo
\
quandocomprovada
a exÍstência
de dolo.
,Á

U\
8

42a.- HORÁR|O FLEXíVEL- A MRS manterá para os empregadosda área
administrativa,
o sistemade horáriosflexíveis,de modo a propiciara compensação
com dias de Íolga,das horasextraordinárias
trabalhadas,
nos termosdo aÍigo 70,
incisoXlll da Constituição
Federale artigo59 da CLT.
ParágrafoPrimeiro- Ao finalde cadamêsserálanÇado
no saldoacumulado
de cada
empregadoo limitemáximode 24 (vintee quatro)hoiasmensais,a débitoou a crédito,
que sempreque ultrapassado
estabelecendo-se
este limite a empresaefetuaráo
pagamento"das
horasextrasexcedentes
a este limite,com os adicionaisprevistosna
cláusula33-.
ParágrafoSegundo- As horasacumuladas
serãoapuradasa cada90 (noventa)dias,
períodos
nos
abaixodiscriminados:
a) entre16/05a 15/08
b) entre16108a 1511'l
c) entre16111a 15102
d) entre16102a 151O5
ParágrafoTerceiro - O saldo de horasacumuladasdeveráser administrado
em
Íormade descanso,da seguinteforma:
a) O empregadodeverágozar suas folgas referentesao seu créditodentro de cada
períodode apuração,medianteacordopréviocomsuachefia.
b) A folga poderáser concedidaantes da constituição
do créditocorrespondente,
medianteprévio acordocom sua chefia, devendoser compensadodentro do
períodode apuraçãoou no máximoaté o períodosubsequente.
ParágrafoQuaÉo - Na impossibilidade
de compensação
o pagamentodo saldode
horasacumuladoseráquitadocom adicionalde 7oo/o,
na folhade pagamentodo mês
subsequente
aos períodosde apuraçãodefinidosno parágrafo
segundo.
Em caso de rescisãodo Contratode Trabalho,o acerto do respectivosaldo será
processado
no Termode Rescisãodo Contrato.
Parágrafo Quinto - As disposiçõescontidasnesta cláusulanão se aplicamaos
demaisempregados.
€a.. POLíTICADE SAÚDE- A MRS se obrigaa efetuaros examesadmissional,
periódicoe demissional
previstosem lei,alémde outrosexamesdispostosno PCMSO
( Programade ControleMédicoe SaúdeOcupacional)
segundoa NR-7 - Portaria
3214178.
Parágrafo Primeiro -Caso o empregadoseja convocad
o para realizaçãode exame
médicoperiódicono dia de seu descansoregulamentar,
ser-lhe-áconcedidonovodia
de folga até 15 (quinze)dias após a realizaçãodos exames.A convocaçãodeveráser
feitacomantecedência
mínimade 15 dias.
ParágrafoSegundo- A MRS Íorneceráao empregadocópiados examesmédicos
admissional,periódicose demissional,quando da avaliação médica final do
empregado,
semprequesolicitado.
ParágrafoTerceiro- A MRS buscaráimplementar
ginásticalaboral,antesdo início
das atividadesdos empregados,
visandopromovera saúdee melhoriainterpessoal
no
ambientede trabalho.
Parágrafo Quarto - A MRS manteráseus programasmédicose psicológicos,
objetivandoa recuperaçãode trabalhadores
dependentesde álcool e/ou drogas e
demaisdistúrbiospsicológicos.
444.-CIPA - As CIPAScompostaspelosempregados
da MRS,terãoa abrangência
por
parágrafos
delimitada trechosconformeespecificado
nos
abaixo:
ParágrafoPrimeiro- HortoFlorestal:Sua área de atuaçãoserá no trechode Belo
Horizonte,Ramaldo Paraopebade AlbertoFloresa Barrejio)Ramalde ÁguasClaraç

eAndaime;oficinaCentra|izadaHortof|oresta|;a7ãÀ

ParágrafoSegundo- Conselheiro
Lafaiete:Sua área de atuaçãoserá no trechode
Conselheiro
Lafaiete,no Ramaldo Paraopeba
entreJoaquimMurtinhoe MeloFranco,
na Linhado Centrode MiguelBurniera SantosDumont,Ferroviado aço entreo km
251 e P1-4 e no Ramalda Açominas;
ParágrafoTerceiro- Juiz de Fora:Sua área de atuaçãoserá no trechode Juiz de
Fora,Linhado CentroentreSantosDumonte AristidesLobo,Ferroviado Aço entreo
km zero(Saudade)
e o km 251;
ParágrafoQuarto- VoltaRedonda:
Suaáreade atuaçãoseráno trechode Saudade
(BarraMansa)a Pinheiral;
ParágrafoQuinto- Barrado Piraí:Suaáreade atuaçãoseráno trechode Barrado
Piraíao Km 64;
ParágrafoSexto - Arará/Brisamar:
Suaáreade atuaçãoserá no trechodo Km 64 a
Guaíba(Ramalde Mangaratiba)
e Km 64 ao Arará;
ParágrafoSétimo- Valedo Paraíba:Suaáreade atuaçãoseráno trechoda Linhade
São PauloentreSaudadee Pinheirinho;
ParágrafoOitavo- São Paulo- Sua áreade atuaçãoseráno trechodas linhasentre
ManoelFeio,Roosevelt
e RioGrandeda Serrae, entreSantose Jundiaí.
ParágrafoNono - A MRS comunicaráao Sindicatoatravésdo envio do editalde
convocação,a data de eleição da CIPA, facultadoao Sindicatoindicar, com
antecedência
paraacompanhar
de 10 dias,um representante
o processoeleitoral;
45".-ÓCULOSDE GRAU- A MRSforneceráóculosde segurança
que contemplem
as
necessidades
oftalmológicas
comprovaspor exameespecíÍicoe que sejamutilizados
comoEPIe comCA do MTE,inclusive
comlentesescuras.
464.-PRIMEIROSSOCORROS- A MRS manterános locaisde trabalho,em lugar
apropriadoe de Íácil acesso,caixa de primeirossocorroscom os medicamentos
básicose darátreinamento
de primeiros
socorrosaos seusempregados.
474.- UNIFORMES- A MRS fornecerá,gratuitamente,
aos seus empregados,
uniíormescujo uso sejaconsiderado
obrigatório.
Casoo fornecimento
ocorrade forma
insuficiente,
os empregados
ficarãoisentosde qualquerresponsabilidade.
ParágrafoPrimeiro - Os uniformesdeverãoser adequadosa todas as condições,
inclusivefuncionais
e climáticas.
ParágrafoSegundo- Serãofornecidos
conjuntoscompletos
de uniformes,
de acordo
com a categoria
funcionaldo empregado
e conformeespecificação
da Empresa.
ParágrafoTerceiro-Para a reposição
de peçasdo uniforme,por qualquermotivo,os
empregados
deverãoprocederà devolução
das peçasa seremsubstituídas.
- A MRS
484.-UTILIZ^AçÃO
DE EPt- EQUTPAMENTO
DE PROTEçÃOTND|V|DUAL
forneceráEquipamento
de ProteçãoIndividual- EPl, gratuitamente,
ao empregado
que, por Lei e em razãodas suas funções,estejaobrigadoa utilizálo,desde que
adequadoaos riscose em perfeitoestadode conservação
inclusive
e funcionamento,
possuir
devendo
o C.A. (Certificadode Aprovação),nos termos da legislação
quedeveráser apresentado
quandosolicitado.
específica,
aosSindicatos,
periódicos
quantoà
ParágrafoPrimeiro A MRSministrará
e reciclagem
treinamentos
conscientização,
uso,formacorretade utilização,
e guarda
higienização,
conservação
do EPl.
Parágrafo Segundo - E terminantementeproibidoao empregadorecusar-sea utilizar
o EPl, tendo em vista o que dispõe a legislaçãovigente,cuja inobservânciaconstítui
Íalta grave, cabendoa aplicaçãode penalidadeao empregadoinfrator.
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Parágrafo Terceiro - A MRS deverá fornecercondiçõesideais de conservaçãoe
guardados EPI's,ao empregado
queestejaenquadrado
nascondiçõesprevistasnesta
Cláusula.
49'.- MEIOAMBIENTEPPRA- A empresapermitiráo acompanhamento
do Sindicato
e da CIPAna revisãoanualdo PPRA(Programa
de Prevenção
de RiscosAmbientais),
fornecendo
cópiaao Sindicato
apóso términodostrabalhos.
50".- FORMULÁR|O EXPOSTçÃOA AGENTES AGRESSIVOS-A empresa
preencheráo formulário de exposição a agentes agressivos- PPP (Perfil
ProfissiograÍico
Previdenciário)
bemcomofornecerácópiade laudotécnico,de acordo
para
coma legislação, concessão
do benefício
de aposentadoria
especialpeloINSS.
51".-ASSÉD|OMORALNA RELAçÃODE TRABALHO- A empresanão permitiráa
práticade assédiomoral,conformejá previstoem seu códigode éticacorporativo.
Parágrafo único - Caso venha ocorrer,poderáser consideradofalta grave após
apuraçãoatravésde inquérito.
52".-DIREITODE RECUSAAO TRABALHO- Quandoo empregado,
no exercíciode
sua função,entenderpor meios razoáveis,que sua vida ou integridadefísica se
encontraem risco,pelafaltade medidasadequadas
de proteçãono postode trabalho,
poderárecusar-sea continuara prestaçãolaborativa,
denunciando,
imediatamente
a
situaçãoa seu superior,cabendoa este informar,se julgar necessárioao setor de
segurança,higienee medicinado trabalhoda empresa.O retornoao trabalhosomente
se daráapósa liberação
do postode trabalho.
534.-ACIDENTEDE TRABALHO/DOENçA
PROFISSIONALA MRSnão rescindirá
o
contratode trabalhode seus empregados,afastadospor motivo de acidentedo
trabalhoe/oudoençaprofissional,
nos 12 (doze)mesesque sucederem
a cessaçãodo
auxíliodoençaacidentário.
ParágrafoPrimeiro- Casoo empregado
parao exercíciodo cargo
fiqueincapacitado
em que se encontra,será encaminhado
ao Centrode Readaptação
Profissional
do
INSSparapossívelreadaptação
em outrafunção,segundoas normasda empresa.
ParágrafoSegundo- Apósa emissãodo certificado
peloCRP/INSS,
de readaptação
a
MRS buscaráreabsorvero empregadoreadaptado,na funçãoem que for julgado
caoaz.
paratratamento
ParágrafoTerceiro- As despesascom medicamentos
de acidentede
trabalhoe doençaprofissional,
pelaEmpresa,medÍanteaprovaçãoda
serãocusteadas
áreamédica.
Parágrafo Quarto - A MRS remeterácópiadas CAT's (Comunicaçãode Acidentede
Trabalho)por ela emitidas,ao Sindicatotitularda baseterritorialem que o empregado
envolvidoestiverlotado,em até cincodiasúteisapóssuaemissão.
Parágrafo Quinto - Nos casos de acidentede trabalhofatal ou que resulteem
incapacidadepermanentedo empregado,será permitidaa participaçãode um
representante
do Sindicatona comissãode investigação
do acidente,sejano âmbitoda
CIPAou não.

DA ASSISTÊNCIA
J URÍDICA
jurÍdicaaos seus
54".- ASSISTÊUCnlUníplCA - A MRS orestaráassistência
empregados
em casosde ocorrências
oriundasde suasatividadesprofÍssionais\
quandosolicitada
pelosmesmos,sem prejuízoda t)c!!V)aa empresade assim\
proceder.
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que poderá
ParágrafoÚnico - Antesde ser inquirido,o empregado
serácomunicado
paraacompanhar
solicitarao sindicatode basea designação
o processo
de assistente
quandoconvocadoa prestardepoimentopara apuraçãode
ou para acompanhá-lo
resoonsabilidade
funcional.
DÁS GÁRÁNI'ÁS ESPEC'A/S
- Ficagarantidoo empregoduranteos 12
55a.-GARANTIAPRÉ-APOSENTADORIA
mesesque antecederem
Adquiridoo
à data de aquisiçãodo direitoà aposentadoria.
direito,extingue-se
a garantia.
Parágrafo Primeiro: Esta garantiasomenteserá asseguradaao empregadoque
comprovarestacondiçãoaté a datada homologação
da rescisão,devendoestedireito
ser comunicado
ao empregado
no momentoda dispensa.
ParágrafoSegundo:A garantiaobjetoda presentecláusula,não se aplicanos casos
de cometimento
de faltagrave.
56".- AVISO PRÉV|OADICIONAL-Nos casos de dispensasem justa causa de
empregadosque contaremcom mais de 12 (doze) anos de serviço prestadoà
empresa,a MRS concederáum "avisoprévioadicional"correspondente
ao valordo
saláriobase.
ParágrafoPrimeiro: Esta parcelanão terá repercussão
no tempode serviço,Íérias,
quaisquer
décimoterceirosalárioou
outrasobrigações
trabalhistas.
Parágrafo Segundo: As disposiçõescontidasno "caput",não se aplicam aos
quejá possuírem
pararequerera aposentadoria.
empregados
o temponecessário
57a.-ESTABILIDADEPOR ADOçÃO - A MRS asseguraráà empregadaque adotar
criançaaté um ano de idade,licençade cento e vinte dias, sem prejuízo,nesse
período,do emprego.
ParágrafoPrimeiro: No caso de adoçãode criançade um ano até quatroanos de
idade,o períodoseráde sessentadiase, a partirde quatroanosaté oitoanosde idade
o períodoseráde trintadias.
Parágrafo Segundo: A licença-maternidade
será concedidaa partir da data de
expediçãodo termojudicialà adotante."
58'.- GARANTIADA DATA BASE - A empresagarantiráa Data-Base
de PRIMEIRO
DE MAIOcomobasede assinatura
de AcordoColetivo,prorrogando-se
as disposições
desteinstrumento
até acordarem
novasrelaÇões
de trabalho.

D'SPOS'COESF'NÁ'S
594.-PENALIDADES- Será aplicadaà parte inadimplente
multa de 5%(cincopor
cento)do menorsaláriopraticadopela MRS, por infraçãode quaisquerdisposições
desteacordo,revertidaem favordo empregado
e em dobrono casode reincidência.
- As partesse comprometem
a realizar
60".- COMISSAODE ACOMPANHAMENTO

bimestralmente,
reuniõespara avaliare
a partirda assinatura
desteinstrumento,

analisaro cumprimento
do presenteACT, bem como temas ligadosàs relações
trabalhonãoabrangidos
no mesmo.

61a. - VIGÊNCIA- O presenteacordocoletivode trabalhoaplica-sea todos os
empregados
lotadosna basetenitorialdo sindicatosignatário
e terávigênciaa partirde
o
1 de maiode 2011, até 30 de abrilde 2012.
Riode Janeiro,26 de maiode 201'1.
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