
ARCELOR MITTAL  |  ACORDO DO BANCO DE HORAS

Empresa apresentou
proposta para renovação do

acordo do banco de horas
Sindicato vai

realizar votação
presencial  na 3ª

feira (7/12), das 6h
às 17h, na empresa

Representantes da Arcelor Mittal
apresentaram uma proposta para
renovação do acordo do banco de
horas e o sindicato vai levar à
votação presencial nessa próxima
terça-feira, dia 7/12, das 6h às 17h,
nas instalações da empresa.

A PROPOSTA CONSISTE NAS SE-
GUINTES CLÁUSLAS:

CLÁUSULA PRIMEIRA: o sistema de
Compensação tem como objetivo a
flexibilização da Jornada de Trabalho,
de maneira que o excesso de horas
realizadas em um dia possa ser
compensado pela correspondente
diminuição em outro dia, respeitados
o limite legal de 2 horas diárias ou 40
horas mensais, respeitados, ainda, os
seguintes critérios:

§1º Caso as horas extras realizadas não
sejam compensadas dentro do período
de vigência deste instrumento, ou seja
no máximo de 12 meses a contar de 1º/
11/2021, deverão ser remuneradas com
o adicional previsto em lei ou instru-
mento coletivo - o que for maior.

§2º Em qualquer hipótese não incidirá
quaisquer adicionais sobre as horas
levadas ao Sistema de Compensação
de Jornada, prevalecendo a relação 1:1
(uma hora realizada para compensar
com 1 hora de trabalho e vice-versa).

§3º Em caso de necessidade de
trabalho no DSR e feriados em regime
de horas extras, estas horas não serão
incluídas no Sistema de Compensação
de Jor-nada, e deverão ser remuneradas
como extras, acrescida dos respectivos
adicionais previstos na norma coletiva
que regulamente o tema.

§4º Caso o empregado tenha débito
de horas em determinado mês, e até o
fim da vigência deste instrumento
coletivo não tenha a Empresa feito a
devida compensação com jornada
suplementar, o empregado não sofrerá
nenhum desconto em seu pagamento
a este título.

§5º As horas extras realizadas no mês
que excederem o limite de 40 horas
mensais previsto no caput, não serão
levadas ao Sistema de Compensação
de Jornada e deverão ser remu-
neradas com o respectivo adicional
de horas extras.

§6º Caso o empregado venha faltar ao
trabalho ou se atrasar em dia de labor,
desde que autorizado pela empresa,
não sofrerá nenhum desconto no
período máximo de um ano, só
podendo ser efetuado o desconto
caso não realize, no referido período, a
devida compensação das horas.

§7º Na hipótese de rescisão do contrato
sem que tenha havido a compensação
integral da jornada extraordinária na
forma do Caput, fará o empregado jus
ao pagamento dessas horas extras não
compensadas, calculadas sobre o valor
da remuneração na data da rescisão,
acrescidas do respectivo adicional de
horas extras e, havendo débito, este
será considerado quitado.

CLÁUSULA SEGUNDA – GESTÃO DO
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE
JORNADA

A folga em compensação deverá ser
programada entre empregado e seu
respectivo gestor imediato com
antecedência mínima de 72 horas,
podendo esse prazo ser alterado de
comum acordo entre as partes.

§1º A empresa deverá manter
disponível ao empregado extrato do
sistema de compensação de horas
vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

O presente Acordo Coletivo de
Trabalho será aplicável aos empre-
gados lotados nas unidades de Barra
Mansa e Resende e terá vigência de
12 meses, iniciando-se em 1º/11/2021
e findando em 31/10/2022.

Desde já, o sindicato agradece a
confiança e reafirma o seu com-
promisso em defeder os interesses
dos metalúrgicos do Sul Fluminense.
É fundamental que todos os trabalha-
dores da empresa participem!



Sindicato divulga
os termos do

acordo de troca
de feriados

Após aprovação, em votação realizada
no dia 20/10/20, ficou estabelecido o
acordo coletivo de troca de feriados, nos
termos do que dispõe o artigo 611 inciso
XI da Consolidação das Leis do Trabalho,
com abrangência para todos os
empregados de Barra Mansa e Resende,
que se regerá pelas seguintes cláusulas e
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA TROCA DE
FERIADOS: de maneira a proporcionar
aos seus empregados mais dias seguidos
de descanso, a Empresa poderá trocar a
folga do dia de feriado (municipal,
estadual ou nacional), por  outro dia de
trabalho, permitindo assim o trabalho
normal no dia do feriado, sem o
pagamento de qualquer adicional.

Parágrafo primeiro: A troca dos feriados
será divulgada pela empresa anual-
mente em um calendário específico que
já indicará as respectivas datas de
compensação  desses dias.

Parágrafo segundo: A empresa se com-
promete a enviar o calendário mencio-
nado no parágrafo primeiro ao Sindicato
representante da categoria, tão logo
seja divulgado aos trabalhadores.

Parágrafo terceiro: Para cada dia
de labor em feriado, corresponde-
rá respectivamente um dia de folga.

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE
SAÚDE E SEGURANÇA PARA TRABA-
LHO EM FERIADOS: as partes acordam
que serão mantidas durante os feriados
mencionados na CLÁUSULA PRIMEIRA
as mesmas condições de segurança e
saúde observadas em dias comuns de
trabalho para todas as atividades
exercidas, inclusive para o trabalho em
atividades perigosas e insalubres.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA: O
presente Acordo Coletivo de Trabalho
será aplicável aos empregados lo-
tados nas unidades de Barra Mansa e
Resende e terá vigência de 12 meses,
iniciando-se em 1º/11/2021 e findando
em 31/10/2022.

A DIREÇÃO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS INFORMA
QUE ENTRARÁ EM RECESSO DEVIDO ÀS FÉRIAS DE SEUS
FUNCIONÁRIOS PELO PERÍODO DE 20/12/21 A 18/01/22.


