
Sindicato convoca nova votação
para renovação do banco de horas

PRADA | ACORDO DO BANCO DE HORAS

Após o resultado da última
votação, em que os traba-
lhadores recusaram a pro-
posta oferecida, represen-
tantes da PRADA procura-
ram a direção do Sindicato
dos Metalúrgicos para apre-
sentar uma nova proposta
para renovação do Acordo
do Banco de Horas, com vi-
gência pelo período de 16/
6/2021 a 15/6/2022.
Novamente, o sindicato
convoca os trabalhadores
da empresa à votação, que
vai acontecer na próxima
terça-feira, 13/7, a partir da
0h até às 17h. O processo
será através de plataforma
digital.

O sindicato afirma que o
modelo usado é seguro e,
assim, reafima o seu com-
promisso de preservar o si-
gilo do voto e a opinião dos
trabalhadores. Vote, parti-
cipe e dê sua opinião, de
acordo com o entendimen-
to individual sobre a pro-
posta apresentada.

A nova votação
será na próxima

terça-feira, dia 13, a
partir da 0h até às

17h, através de
plataforma digital

VEJA ABAIXO A PROPOSTA DA EMPRESA:

Para votar é só acessar:
www.votasmc.com.br/prada

e depois digitar seu CPF e a matrícula

PARÂMETROS:
Vigência do acordo: um ano - de 16/6/2021 a 15/6/2022;
Banco de horas móvel, de modo que as horas extras realizadas em deter-
minado período de apuração de frequência possam ser compensadas no
prazo de seis períodos de apuração subsequentes. Exemplo: no pagamen-
to de janeiro/22 serão quitadas as horas remanescentes de 16/6 a 15/7/
2021; no pagamento de fevereiro/22 serão pagas as horas remanescen-
tes de 16/7  a 15/8/2021; no pagamento de dezembro/2022 serão pagas
as horas referentes ao período de 16/5/2022 a 15/6/2022;
Compensação de 1h por 1h, ou seja, para cada 1 hora extra trabalhada 1
hora de folga;
Ao final do prazo da compensação, o saldo positivo será pago com as
bonificações do ACT e o saldo negativo será descontado;
Hora extra do turno no feriado não entra no banco de horas, será paga no
mês da realização;
Os saldos negativos do banco de horas apurados após a contabilização
que tomará como base de cálculo os créditos e débitos do banco de horas
até o dia 15/5/2021, não sendo descontados no pagamento de maio/2021,
conforme anteriormente avençado em Acordo Coletivo, celebrado entre a
empresa e o sindicato, sendo o saldo negativo remanescente, se aprova-
do pela assembleia dos trabalhadores, a celebração de um novo acordo de
banco de horas, será transportado para o novo banco de horas móvel com
a dilação do prazo de compensação para mais de seis meses.
CONTRAPARTIDA:
Reajuste no valor mensal do benefício “cartão alimentação” para o valor
de R$ 250, com participação do empregado em 5%, ou seja, R$ 12,50.
Crédito extra no “cartão alimentação” de R$ 700, em duas parcelas,
com a primeira parcela creditada em até 5 dias úteis após a assinatura
do ACT, no valor de R$ 350 e a segunda parcela a ser paga no dia 15/12/
2021, no valor de R$ 350.


