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OFÍCIO CIRCULAR Nº 02/2022                                                                         Recife, 23 de Setembro de 2022. 

 

REAJUSTE SALARIAL 

 
Os salários dos empregados beneficiários, pactuado na Convenção Coletiva de Trabalho da data-base 
anterior, 01.09.2021, serão reajustados com o seguinte percentual: 9,00% (nove por cento) até o 
limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e um valor fixo de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) para 
salários superiores a R$ 6.000,01 (seis mil reais e um centavo), respeitando-se o piso da categoria 
descriminado abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Além disso foram mantidos todos os direitos das cláusulas da CCT- Convenção Coletiva de Trabalho. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REFEITÓRIO  
1. As empresas ficam obrigadas a manter local adequado para que seus empregados tomem suas refeições, 
obedecidos os parâmetros legais. 
  
2. Com relação às empresas que contem com mais de 80 (oitenta)empregados, além do local para refeições, 
concederão, ainda, uma refeição aos empregados a preços acessíveis, mediante desconto em folha de 
pagamento até o limite de 15% (quinze por cento) do valor do custo da refeição, não podendo ser servido 
almoço/refeição diverso do padrão da cultura local. 
  
3. As empresas que contem com mais de 80 (oitenta) empregados concederão lanche gratuito ou a refeição 
que estiver sendo servida no horário, também gratuita, aos seus empregados que venham a trabalhar em 
mais de 01 (uma) hora extraordinária no dia. 

P I S O S 

De 01 a 70 Empregados 

Ajudante R$ 1.407,26 

Profissional R$ 1.980,60 

P I S O S 

Acima de 70 Empregados 

Ajudante R$ 1.464,01 

Profissional R$ 2.254,20 
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4. Os empregados que iniciarem suas jornadas até às 7:00h (sete horas), inclusive, farão jus ao café-da-
manhã (desjejum) gratuito, sendo essa refeição composta de, pelo menos, pão, café e leite, sempre 
acompanhados de uma proteína (variada) e inhame, ou macaxeira, ou cuscuz. 
  
5. Fica vedada a instalação de câmeras de monitoramento nos locais de descanso dos trabalhadores, o que 
não abrange a área de lazer. 
  
6. Ficam preservadas as condições mais favoráveis hoje existentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO VALE TRANSPORTE  
1. Fica pactuado que a participação de todos os empregados de empresas que contem com até 70 (setenta) 
empregados no custo do Vale Transporte, concedido obrigatoriamente, nos termos da Lei nº 7.418, de 16 
de dezembro de 1985, e seu regulamento - Decreto nº 95.247, de 17 de novembro de 1987 - será de 4% 
(quatro por cento). Para os empregados de empresas com mais de 70 (setenta) empregados e até 200 
(duzentos) empregados, o desconto será de 3% (três por cento). Por fim, para os empregados de empresas 
com mais de 200 (duzentos) empregados o percentual de desconto será de 2,5% (dois e meio por cento). 
 
2. Caso a empresa não forneça os Vales necessários, sofrerá uma multa, em benefício do empregado 
prejudicado, equivalente ao valor dos Vales não concedidos, devendo o dito fornecimento ocorrer até o 
último dia útil do mês anterior, sob pena de ter de ressarcir ao empregado o prejuízo corrigido pela taxa 
Selic, “pro rata die”, a partir do primeiro dia útil do mês subsequente, resguardando-se, contudo, um prazo 
mínimo de três (03) dias úteis entre a data da fixação da tarifa e a da concessão dos Vales sem a incidência 
da aludida multa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO PLANO MÉDICO-HOSPITALAR  
1. As empresas com mais de 130 (cento e trinta) empregados estabelecerão convênio médico/hospitalar em 
favor dos seus empregados. 
  
2. Em havendo a coparticipação do empregado serão observados: 
  
a) As empresas disponibilizarão conta bancária especial e informarão aos seus empregados afastados, 
visando a permitir aos mesmos os depósitos mensais de suas participações no custeio do plano médico, de 
acordo com as diretrizes previstas para todos os demais empregados. 
  
b)  As empresas disponibilizarão aos seus empregados os extratos dos pagamentos de responsabilidade dos 
mesmos enviados pela empresa do Plano, quando não forem enviados diretamente para os citados 
empregados beneficiários. 
  
c) Na eventualidade do Plano Médico atrasar o envio dos pagamentos de responsabilidade dos empregados 
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em mais de 90 (noventa) dias, cumulando estes em um único pagamento e ultrapassando de 30% (trinta 
por cento) do salário do empregado, a empresa parcelará os descontos correspondentes em 3 (três) 
parcelas, cujos valores ficam limitado a 30 % (trinta por cento) do salário nominal do empregado.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO AUXÍLIO DOENÇA - COMPLEMENTO E ADIANTAMENTO  
1. O empregado em gozo de auxílio-doença pelo INSS, do 16º (décimo sexto) ao 105º (centésimo quinto) dia 
do afastamento, receberá da empresa uma importância que, somada ao valor do Benefício Previdenciário, 
atinja o valor do seu salário contratual integral, vigente à época, uma única vez durante a vigência da 
presente Convenção. 
  
2. Na hipótese do Auxílio-Doença decorrer de acidente de trabalho, o complemento mencionado no item 
“1” será concedido do 16º (décimo sexto) ao 135º (centésimo trigésimo quinto) dia. 
  
3. A empresa complementará, igualmente, até o valor integral do 13º (décimo terceiro) salário a que fizer 
jus o empregado, na hipótese de seu afastamento, em auxílio-doença, ter sido por período inferior a 06 
(seis) meses durante o ano. 
  
4. Na hipótese do empregado afastado por acidente de trabalho, doença profissional, ou doença comum 
que à data do pagamento da folha salarial da empresa, e até que seja o benefício deferido, não haja, ainda, 
recebido a prestação previdenciária, a empresa adiantará a este, na mencionada data, o valor do seu salário 
base, a ser devolvido à empresa quando do recebimento da prestação previdenciária,  limitado a um único 
evento durante o prazo de vigência da presente Convenção Coletiva. Caso seja feita pelo empregado a 
comprovação a que se refere o item “6” desta cláusula até 48 horas antes do fechamento da folha da 
quinzena, lhe será assegurado o adiantamento quinzenal previsto na cláusula 8ª deste instrumento, 
deduzido do adiantamento acima referido, proporcional aos dias afastados, a ser igualmente devolvido à 
empresa na forma acima prevista. 
  
5 – Em se tratando de benefício por “doença comum”, o empregado para fazer jus ao mesmo, terá de se 
apresentar à empresa até o 15º dia do afastamento, a fim de que seja procedido o devido encaminhamento 
ao INSS, e caso o empregado esteja impossibilitado de fazê-lo, poderá entregar o laudo médico à empresa 
através do cônjuge/companheiro(a), ascendente, descendente ou parente de até o 3º grau. 
  
6 – A fim de propiciar à empresa a efetivação do complemento e o adiantamento previstos nesta cláusula, 
o empregado deverá comprovar perante a empresa o requerimento do benefício, mediante a entrega do 
seu protocolo.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS CRECHES  
1. As empresas providenciarão local destinado à guarda dos filhos das mulheres empregadas, em idade de 
amamentação, ou celebrarão convênios com creches oficiais ou credenciadas pelos órgãos públicos. 
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2. As empresas não sujeitas ao cumprimento da obrigação referida no item “18.1” supra, fornecerão às 
suas mulheres empregadas, durante o prazo de 6 (seis) meses, a partir do nascimento dos filhos destas, 10 
(dez) latas de leite de 400 gramas por mês, próprio para recém-nascido, por cada filho, conforme prescrição 
médica, ou seu sucedâneo em dinheiro, pactuando-se que o referido benefício não terá natureza salarial. 
  
3. Com relação às empresas abrangidas pela regra constante do item “1” desta cláusula, enquanto não 
adotada uma das alternativas ali previstas, ficarão sujeitas à obrigação prevista no item “2” supra. 
  
4. Os benefícios desta cláusula se estendem às mães adotantes e os empregados homens que estiverem 
em situação conjugal homoafetiva adotantes de crianças de até 6 (seis) meses. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA RETENÇÃO DA CTPS  
1 - Em se tratando de contração meidante CTPS física, as empresas se comprometem a requisitar, no ato 
da contratação, a CTPS do empregado e a registrar o contrato de trabalho, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, após a data de admissão, disponibilizando a aludido documento ao empregado, em igual prazo, 
incorrendo, o empregador, na multa de 20% (vinte por cento) do piso salarial da categoria da Empresa se 
a disponibilidade para devolução ocorrer após o 5º (quinto) dia útil, a contar da data de admissão. 
  
2 - Na mesma multa incorrerá a empresa que não disponibilizar para o empregado a sua CTPS recebida 
para efetivar atualizações. 
  
3 – Por ocasião do recebimento da CTPS do empregado, a empresa entregará ao mesmo o competente 
recibo, constando data e local, o qual será devolvido pelo empregado quando da devolução do documento 
a ele pela empresa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS - MULTA E HOMOLOGAÇÃO  
1. Na ocorrência de dissolução contratual, as empresas deverão efetuar o pagamento das verbas rescisórias 
devidas aos empregados no prazo legal, sob pena de não o fazendo, além da multa de que trata o § 8º do 
artigo 477 da CLT, acrescida de 2% (dois por cento), pagar ao trabalhador os títulos devidos corrigidos pela 
variação da taxa Selic. 
 
2. Na hipótese do atraso exceder a 30 (trinta) dias, a multa referida no item anterior será substituída por 
outra equivalente a 10% (dez por cento) do total devido (principal corrigido). 
 
3. Todavia, havendo recusa por parte do empregado em receber as parcelas oferecidas, a empresa poderá 
livrar-se da sanção acima estipulada, desde que comunique o fato ao Sindicato da Categoria Profissional, 
no mesmo prazo reservado para o pagamento, juntando à comunicação o Instrumento da Rescisão 
Contratual com a qual não concordou o empregado. 
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4. A multa de que trata o item “1” desta cláusula também incidirá na hipótese de diferenças de verbas 
rescisórias apuradas no ato da homologação e não pagas até 10 (dez) dias após, salvo se, em tal prazo, 
ainda não se conheçam as diferenças devidas, em razão de reajuste salarial coletivo, hipótese em que o 
pagamento deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias após a divulgação oficial do percentual de reajuste, 
sob pena de incidência da multa mencionada.  
 
5. As disposições desta cláusula não se aplicam às verbas rescisórias com controvérsia judicial. 
  
6. As empresas que necessitarem homologar 10 (dez) ou mais rescisões concomitantemente se 
comprometem a entregar ao Sindicato Profissional a documentação pertinente até 72 (setenta e duas) 
horas antes do término do prazo legal para pagamento das verbas rescisórias, salvo acordo específico 
dispondo em contrário, comprometendo-se o Sindicato a efetivar a homologação das rescisões no prazo 
legal de 10 (dez) dias, sob pena de incorrer na multa convencional prevista nesta norma coletiva. 
  
7. Nas demais hipóteses (menos de 10 rescisões), a documentação deverá ser entregue ao Sindicato 
Profissional com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, comprometendo-se este Sindicato a efetuar 
a homologação dentro do prazo legal de 10 (dez) dias, sob pena de incorrer na multa convencional prevista 
nesta norma coletiva. 
  
8. As empresas se obrigam a efetuar no Sindicato Profissional Convenente as homologações das rescisões 
dos contratos de trabalhos dos empregados associados ao referido Sindicato, que contem com mais de um 
ano de serviço. Com relação aos empregados não associados a homologação das rescisões no Sindicato 
Profissional será facultativa. 
  
8.1. A fim de propiciar ao empregado não associado exercer sua faculdade prevista no item acima, a 
empresa se compromete a indagar formalmente ao empregado sobre sua opção (homologação no 
sindicato ou na própria empresa), inserindo essa indagação no próprio ato de comunicação da rescisão do 
contrato de trabalho. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA CARTA DE AVISO DE DISPENSA  
1. O empregado dispensado por falta grave deverá ser avisado do fato, por escrito e contra recibo, 
esclarecendo os fundamentos jurídicos da deliberação, sob pena de gerar presunção de dispensa 
imotivada, ressalvados os casos de abandono de emprego. 
  
2. No caso de demissão sem justa causa, a empresa que conte com mais de 70 (setenta) empregados, se 
obriga a fornecer uma carta de referência, desde que o empregado requeira. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, OPORTUNIDADES DE 
REMUNERAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
Será garantido a todos(as) os(as) trabalhadores(as), pelas empresas e pelo Sindicato Profissional, a 
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valorização do trabalho e a igualdade de oportunidades, visando a combater a discriminação de sexo, 
raça e idade para contratação, remuneração e ascenção profissional, bem como o acesso à formação de 
requalificação profissional. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - DA MULTA RESCISÓRIA  
1. Os empregados de empresas que contem com até 100 (cem) empregados que vierem a receber de seus 
empregadores comunicações de rescisões dos seus contratos de trabalho, sem justa causa, a partir de 
01.09.2022 e até 100 (cem) dias após, deverão receber, juntamente com as verbas rescisórias devidas, uma 
multa indenizatória equivalente ao valor do piso salarial da categoria da empresa. Para os empregados de 
empresas com mais de 100 (cem) empregados a mesma garantia se estenderá por 120 (cento e vinte) dias. 
  
2. Não se aplica a multa prevista no item “1” acima às hipóteses de rescisões contratuais decorrentes de 
fechamento do estabelecimento em nosso Estado, em decorrência de dificuldades econômicas, durante o 
prazo mencionado de 120 (cento e vinte) dias, bem como às hipóteses  comprovadas de rescisões 
contratuais operadas em razão de aposentadoria do empregado. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - DA GARANTIA DE EMPREGO À GESTANTE  
1. As empregadas gestantes não poderão ser demitidas a partir da confirmação da gravidez até 6 (seis) 
meses após o parto, salvo por justa causa devidamente comprovada, acordo homologado. 
  
2. A empregada que, quando demitida, julgar estar em estado gravídico deverá apresentar-se à 
empregadora, munida da competente comprovação médica, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 
dias, contados da rescisão contratual, sob pena de não mais poder postular quanto à permanência no 
emprego e/ou salários do período de garantia, entendendo-se esta como inexistente em decorrência da 
renúncia tácita configurada. 
  
3. A garantia prevista no item "1" desta cláusula será aplicada à empregada ou empregado adotante de 
crianças de até 1 (um) ano, não sendo tal garantia cumulativa se marido e mulher forem empregados da 
mesma empresa, hipótese em que um dos dois será beneficiado pela garantia. 
  
4. No caso de falecimento da mãe durante o prazo de licença maternidade a garantia prevista no item "1" 
desta cláusula, referente ao período que falta para o seu término, será transferida para o pai empregado 
da empresa, desde que a criança sobreviva e o mesmo assuma a responsabilidade sobre o filho, não 
incorrendo em abandono. 

5. No caso do falecimento da mãe durante o período de licença maternidade, esse benefício será 
transferido ao pai, pelo período restante até o término da licença, o qual terá inteira responsabilidade 
sobre o (a) filho (a), exceto nas hipóteses de falecimento da criança ou o seu abandono. 



 
 
 
 
 
 

 

 sindmetalpe@sindmetalpe.org.br 

6. A licença prevista nesta cláusula se aplica tanto às mulheres como aos homens adotantes. Havendo 
adoção conjunta, somente um dos cônjuges terá direito à licença, mesmo que os mesmos não sejam 
empregados da mesma empresa. 

7. A empregada gestante ou lactante (art. 396 da CLT) deverá ser afastada de quaisquer atividades, 
operações ou locais insalubres, devendo exercer suas atividades em locais salubres, sem que lhe seja 
assegurado o pagamento do adicional de insalubridade. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - DA GARANTIA DO PRÉ-APOSENTADO  
1. Aos empregados que, contando com mais de 6 (seis) anos de serviços na empresa, estejam a 22 (vinte e 
dois) meses ou menos para o implemento da aposentadoria, por idade, tempo de contribuição ou especial, 
ser-lhes-á garantido o emprego durante o aludido período, salvo cometimento de justa causa devidamente 
comprovada, ou acordo homologado. 
  
2. Os empregados que, nas condições acima mencionadas, tiverem seus contratos rescindidos sem justa 
causa, deverão apresentar à empregadora a comprovação documental das condições para aposentadoria 
por tempo de serviço no prazo de 30 (trinta) dias e para aposentadoria especial no prazo de 60 (sessenta) 
dias, contados da rescisão do contrato de trabalho, sob pena de não mais poder postular quanto à 
permanência no emprego e/ou salários do período de garantia, entendendo-se esta como inexistente em 
decorrência da renúncia tácita configurada. 
  
3. Não sendo viável a permanência do empregado beneficiário da garantia prevista nesta cláusula nos 
serviços, o período remanescente da garantia poderá ser indenizado, compreendendo no valor da 
indenização além dos salários do período faltante, os valores do 13º salário, dos depósitos do FGTS e das 
contribuições previdenciárias que faltarem para o implemento da aposentadoria. 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - DA OBRIGAÇÃO DA ENTREGA DO PPP  
1. As empresas que estejam obrigadas a implantar o PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP, nos 
termos da Instrução Normativa nº 118, de 14.04.2005, da Diretoria Colegiada do INSS, deverão mantê-lo 
atualizado e se obrigam a entregá-lo ao empregado que labore nas condições previstas no art. 178 da 
mesma IN, por ocasião da rescisão do seu contrato de trabalho ou sempre que se fizer necessário para fins 
previdenciários, entregando, ainda, ao trabalhador o documento de credenciamento do preposto 
subscritor do PPP. 
  
2. As empresas se obrigam a entregar ao trabalhador, no prazo de 30 (trinta) dias, o laudo técnico (LTCAT), 
quando for comprovado que o INSS tenha solicitado ao mesmo a apresentação do referido laudo (LTCAT).  
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CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - DO ADICIONAL NOTURNO  
1. As empresas representadas pelo Sindicato Patronal Convenente remunerarão as horas noturnas 
prestadas pelos seus empregados entre as 22:00 horas de um dia e às 05:00 horas do dia seguinte, com 
acréscimo de 40% (quarenta por cento) sobre o valor da hora diurna. 
2. Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é também o adicional 
quanto às horas prorrogadas, conforme orientação da Súmula 60 do TST. 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - DAS HORAS EXTRAS  
Durante o prazo de vigência da presente Convenção Coletiva as Empresas envidarão esforços para diminuir 
ao mínimo possível as prorrogações das jornadas de trabalho de seus empregados. Caso cumpridas as 
prorrogações, os empregados farão jus às horas extras com os seguintes percentuais de acréscimo: 
  
1. Nos dias úteis, 60% (sessenta por cento); 
 
2. Nos dias de repouso obrigatório e feriados civis e religiosos, 100% (cem por cento), sem distinção, de 
modo que resulte na seguinte forma remuneratória: DSR + horas trabalhadas em dobro. 
 
3. Nos dias de folga resultantes de compensação: remuneração das horas trabalhadas com acréscimo de 
60% (sessenta por cento) até o limite de 16 (dezesseis) horas no mês. Após esse limite, as demais horas 
trabalhadas serão remuneradas com acréscimo de 100% (cem por cento), no mesmo modo previsto no 
item anterior, observando-se a redação da Súmula 85, do TST. 
  
4. Nas hipóteses de convocações extraordinárias dos empregados para o trabalho, fora de suas jornadas 
normais, estando os mesmos em suas residências, ser-lhes-á pago um prêmio, de natureza não salarial, 
correspondente ao valor de uma (01) hora extra, independentemente da remuneração devida por tal 
trabalho eventual extraordinário. 
 
5. As empresas com mais de 70 (setenta) empregados somente poderão ajustar "Banco de Horas" com os 
seus empregados da produção, sejam eles mensalistas ou horistas, assim entendidos os que não são 
empregados administrativos ou de apoio, mediante acordo coletivo de trabalho com o Sindicato 
Profissional. 
 
5.1. O número de empregados, para os fins do item "5" desta cláusula, será considerado levando-se em 
consideração o somatório dos efetivos das empresas coligadas, no mesmo ramo metalúrgico, em todo 
Brasil. 
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CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - DE REDUÇÃO DE INTERVALOS PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO  
As empresas somente poderão reduzir os intervalos para repouso e alimentação mediante negociação 
coletiva de trabalho e celebração de acordo coletivo de trabalho específico, através de assembleia do 
sindicato com os trabalhadores. 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - DO INÍCIO DO GOZO DAS FÉRIAS  
1. O início do gozo das férias, individuais ou coletivas, não poderá coincidir com sábado, domingo e feriado, 
ou dia de compensação de repouso semanal, salvo quanto aos empregados que trabalhem em escala de 
revezamento, decorrente de turnos ininterruptos, com relação aos quais o início do gozo das férias 
coincidirá com o primeiro dia útil após sua folga semanal.  
  
2. Em caso de férias coletivas, os dias 25 (vinte e cinco) de dezembro e 1º (primeiro) de janeiro não serão 
computados no cômputo das férias, sendo excluídos, portanto, da contagem dos dias de férias. 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO DE DEPENDENTES LEGAIS  
1. As empresas abonarão 2 (duas) faltas por ano de seus empregados que, comprovadamente, tiverem de 
acompanhar pais (pai e mãe) a partir de 60 (sessenta) anos, filho ou dependente menor de 14 (quatorze) 
anos ou filhos excepcionais de qualquer idade, em consultas médicas ou internamento. Quando aos filhos 
excepcionais, fica ajustada a liberação de até 12 (doze) dias ao ano, sendo as liberações a partir da 
segunda compensáveis. Será abonada, ainda, uma vez ao ano, a falta do empregado que, 
comprovadamente, acompanhar cônjuge a consultas médicas ou internamento hospitalar. 

 
2. Além das ausências previstas no item anterior, as ausências ao serviço do beneficiário deste instrumento 
normativo para acompanhamento de dependentes legais em internação hospitalar, se compensadas, não 
serão descontadas. 
  
3. Caso não sejam compensadas tais ausências, não repercutirão nas férias, no 13º salário e no repouso 
remunerado. 
 
4. O benefício de que trata esta cláusula está condicionado à apresentação, em 48 (quarenta e oito) horas, 
do respectivo comprovante. 
  
5. Para efeito de comprovação do acompanhamento, serão aceitos atestado ou declaração médica, quanto 
à presença do genitor(a) no acompanhamento do menor. 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - DAS CIPAS - ELEIÇÕES  
1. As empresas convocarão as eleições de suas CIPAS por EDITAL afixado em local de fácil acesso, 
preferencialmente em Quadro de Aviso, num prazo mínimo de 60 (sessenta) dias do término dos mandatos 
vincendos; 
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2. As empresas remeterão cópia do edital de convocação para o Sindicato Profissional até 5 (cinco) dias 
após a afixação do mesmo; 
  
3. O EDITAL deverá conter: - A data e hora das Eleições, o prazo e o local para inscrição de candidatos, a 
data, a hora e o local da apuração; 
  
4. Os candidatos deverão receber, no ato de suas inscrições, comprovantes contendo a data e a hora em 
que se habilitaram ao processo eletivo; 
  
5. Os candidatos serão inscritos pelo nome e, quando solicitarem, pelo apelido ou pelo número, o qual 
constará da cédula eleitoral. 
  
6. O prazo para inscrição de candidatos não poderá ser inferior a 15 (quinze) dias; 
  
7. O processo Eleitoral das CIPAS será coordenado pelo Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho da 
Empresa e acompanhado pelo Vice-Presidente, representante dos empregados na CIPA existente, 
facultando-se, ainda, o acompanhamento previsto no item "9" abaixo. 
  
8. As eleições transcorrerão durante a jornada de trabalho, inclusive durante os intervalos e sua apuração 
será procedida de imediato, logo após o encerramento da coleta de votos, facultando-se o seu 
acompanhamento por todos os candidatos inscritos, observando-se, ainda, o previsto no item "9" abaixo. 
  
9 – Havendo na empresa dirigentes sindicais empregados, um deles deverá fazer o acompanhamento das 
eleições e da apuração; não havendo na empresa dirigente interno, mas havendo representante eleito 
pelos trabalhadores (cláusula 73ª deste instrumento), este deverá acompanhar as eleições e apuração; não 
havendo na empresa, nem dirigente interno, nem representante eleito, a empresa se obriga a oficiar o 
sindicato, sob pena de nulidade da eleição, a fim de que a entidade possa acompanhar as eleições e 
apuração, pelo seu presidente ou outro dirigente do Sindicato Profissional por ele indicado, o qual terá 
acesso ao evento, mesmo que haja na empresa dirigente sindical empregado ou representante eleito, 
devendo o mesmo comunicar previamente sua presença. 
  
10 – As urnas receptoras deverão ficar em locais fixos, de fácil acesso e previamente determinados no 
edital. Havendo mais de uma urna em locais diversos, será assegurado que haja a fiscalização de cada uma 
delas por dirigente do sindicato profissional, observando-se as disposições constantes no item anterior. 
  
11 - Caso o empregador, por qualquer motivo, não providencie a nova eleição da CIPA, os Cipeiros, titulares 
e suplentes, continuarão no mandato até a posse dos eleitos,  assim como, aqueles que tiverem no período 
de carência, terão esta prorrogada até a data da posse dos novos eleitos. Nessa situação, o período de 
carência será iniciado após a posse dos novos membros da CIPA. 
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12 - As empresas que contem com mais de 15 (quinze) empregados se comprometem a constituir CIPA com 
o mesmo dimensionamento previsto para 20 (vinte) empregados, independentemente do seu grau de 
risco. 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA - DO EXAME DEMISSIONAL  
Em caso de trabalhador com enfermidade que produza incapacidade para desempenhar as atividades 
laborais, verificada por atestado médico, as empresas, antes de implementarem a rescisão, terão de 
realizar exames complementares para comprovar a referida enfermidade, ou a ausência da mesma. Nesses 
casos, a empresa fornecerá cópias de tais exames ao empregado, no ato da homologação, se houver, ou 
na rescisão do contrato de trabalho. Quando o médico do trabalho comprovar a doença incapacitante, com 
ou sem exames complementares, será suspensa a rescisão e o empregado será encaminhado ao INSS. 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUARTA - DOS MEDICAMENTOS E CONDUÇÃO PARA ACIDENTADOS  
1. As empresas fornecerão gratuitamente a medicação necessária aos primeiros socorros dos seus 
empregados vitimados por acidentes de trabalho ou doenças profissionais, providenciando, ainda, sob às 
suas expensas, a condução dos mesmos para o atendimento hospitalar necessário, nos casos de acidente 
ou mal súbito, garantindo, ainda, o seu retorno à residência, após atendimento médico de urgência 
(primeiros socorros). 
  
2. As empresas se comprometem a manter nas caixas de primeiros socorros e enfermarias, absorventes 
higiênicos para os casos de emergência, bem como os medicamentos definidos pelo SESMT ou pelo 
Coordenador do PCMSO da empresa. 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUINTA - DA COMUNICAÇÃO DE RISCO POTENCIAL  
1. O empregado, à vista de situação de potencial risco à sua vida ou à sua saúde nos postos de trabalho, 
comunicará o fato à sua chefia imediata ou q quem for indicado pela emnpresa para tanto, diretamente ou 
através de um seu representante na CIPA, mediante meios físicos ou digital, o qual deverá ser 
disponibilizado, para tal fim, pela empresa. 
  
2. O empregador, por sua vez, após a comunicação acima referida, se compromete a proceder à imediata 
verificação da situação de risco, acionando, para tanto, o seu SESMT, ou a CIPA, propiciando, ainda, 
condições e prazos para a solução do problema, se vier a ser constatado. 
  
3. Na hipótese da empresa, pelo seu porte, não possuirSESMT ou CIPA, se louvará de terceiros especialistas 
para a adoção das providências previstas nesta cláusula. 
  
4. Fica pactuado o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da assinatura da presente Convenção Coletiva, 
para as empresas providenciarem os formulários previstos no item “1” desta cláusula. 
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CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA PRIMEIRA - DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA  
1. Sem prejuízo das sanções previstas no parágrafo único do Artigo 545 da CLT, as mensalidades para o 
Sindicato, descontadas dos empregados a este associados, deverão ser recolhidas até o 5º (quinto) dia útil 
do mês subsequente ao do mês a que se refere o desconto, sob pena dos valores serem corrigidos, a partir 
de então, com base na taxa Selic, até a data do efetivo recolhimento. 
  
2. As empresas se comprometem a remeter para o Sindicato Profissional, até 10 (dez) dias após o 
recolhimento da mensalidade sindical, a relação nominal dos contribuintes com os valores descontados, 
em papel timbrado do empregador, juntamente com a cópia do depósito efetivado junto à instituição 
bancária, ou boleto bancário, mediante protocolo pessoal, ou, preferencialmente, via eletrônica (e-mail), 
no seguinte endereço eletrônico: sindmetalpe@sindmetalpe.org.br. 
  
3. As importâncias descontadas deverão ser depositadas na conta corrente nº 2.722-7 do Banco do Brasil 
– Agência 1850-3, Av. Dantas Barreto nº 541, encaminhando xérox do comprovante de depósito, ou boleto 
bancário, mediante protocolo pessoal, ou, preferencialmente, via endereço eletrônico (e-mail)  no seguinte 
endereço eletrônico: sindmetalpe@sindmetalpe.org.br, devendo constar do mesmo, expressamente, o 
número do CNPJ da empresa depositante. 
  
4. Caso o associado esteja em benefício previdenciário, as empresas se comprometem a voltar a descontar 
em folha a contribuição associativa, quando do retorno do empregado. 
  
5. Após a autorização do sócio, o protocolo do ticket de desconto poderá ocorrer por meio eletrônico, 
através do envio para o endereço de e-mail da empresa, para os devidos fins legais, ficando claro que o 
Sindicato Profissional será responsável pela autenticidade e correção dos dados do documento. 
 
CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA TERCEIRA - DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL  
1 - As empresas integrantes da categoria econômica descontarão do salário básico dos trabalhadores, 
observado o disposto no item "2", a título de CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, conforme aprovado em 
assembleia,  com relação aos que percebem percebam salários equivalentes até o maior piso salarial 
profissional, 04 (quatro) parcelas, cada uma, no valor de R$ 23,78 (vinte e três reais e setenta e oito 
centavos), nos meses de novembro de 2022 a fevereiro de 2023, e, com relação aos que percebem salários 
superiores ao maior piso salarial do profissional, 04 (quatro) parcelas, cada uma, no valor de R$ 33,66 (trinta 
e três reais e sessenta e seis centavos), nos meses de novembro de 2022 a fevereiro de 2023, conforme 
autorização da assembleia realizada no dia 12 de agosto de 2022, para as quais foram convocados os 
associados e os não associados do sindicato profissional. 
  
 2 - O direito de oposição ao desconto acima mencionado será assegurado a todos os trabalhadores 
associados e não associados, nos termos da decisão unânime da primeira turma do STF, no processo RE nº 
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220.700-1/RS, podendo ser exercido pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, no período de 26.09.2022 a 
07.10.2022, e com funcionamento do SINDMETAL-PE em horário corrido das 08:00h às 12:00 e das 13:00 
às 17:00h, período definido na assembleia de fechamento, sob pena de admissão tácita, devendo operar-
se presencialmente na sede do sindicato profissional ou na sub sede de Belo Jardim, durante os horários 
normais de expediente destes, comprometendo-se o órgão classista a encaminhar tais comprovantes à 
empresa. 
   
3 - Nos municípios fora da Região Metropolitana do Recife, exceto Belo Jardim, que tem sub sede, a 
oposição só poderá ser enviada pelo correio, através de carta individual por trabalhador, mediante aviso 
de recebimento, para o endereço do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Estado de PE, sito na 
Rua Almeida Cunha, nº 364, Santo Amaro, CEP 50.050-480, Recife/PE. 
4 - As importâncias descontadas deverão ser depositadas, ou pagas mediante boleto bancário, com a 
identificação do CNPJ da empresa, no Banco Código 104 - Caixa Econômica Federal, na conta corrente nº 
3800-8, Ag. 0045/Operação 003, Av. Guararapes, nº 161, até 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao 
desconto, encaminhando cópia do comprovante de depósito e/ou do pagamento do boleto bancário, 
mediante protocolo pessoal ou, preferencialmente, via eletrônica (e-mail), no seguinte endereço 
eletrônico: sindmetalpe@sindmetalpe.org.br. 
 
5 - Juntamente com o recolhimento, deverá ser enviada para o sindicato a relação nominal dos 
contribuintes com os valores descontados, em papel timbrado do empregador, mediante protocolo pessoal 
ou, preferencialmente, via eletrônica (e-mail), no seguinte endereço eletrônico: 
sindmetalpe@sindmetalpe.org.br. 
 
6 - A inobservância pelas empresas dos prazos previstos nesta cláusula acarretará às mesmas, sanções 
previstas na cláusula 71ª (septuagésima segunda). 
 
CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA QUARTA - DO REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS  
Nas empresas com mais de 160 (cento e sessenta) empregados e até 1.000 (mil) empregados é assegurada 
a eleição direta de um representante, enquanto que, para a empresas com mais de 1.000 (mil) empregados, 
a eleição de dois representantes, observando-se o seguinte: 
  
1 - O mandato do(s) representante(s) será de 03 (três) anos e terá as garantias estabelecidas no Art. 543, e  
parágrafos, da CLT. 
  
2 - O processo eleitoral será coordenado pelo Sindicato Profissional e observará os princípios de eleição 
direta, do voto secreto e do direito de participação de qualquer empregado interessado. 
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3 - O Sindicato convocará as eleições para representantes dos empregados por EDITAL, divulgado em 
boletim para a categoria, num prazo mínimo de 10 (dez) dias). 
  
4 - Antes da convocação o Sindicato fará comunicação prévia à empresa a qual poderá se manifestar sobre 
eventual incoveniente da data. 
  
5 - O Sindicato remeterá cópia do Edital de Convocação para a empresa até 5 (cinco) dias após a fixação do 
mesmo. 
  
6 - O EDITAL deverá conter: a data e hora das eleições, o prazo e o local para a inscrição dos candidatos,a 
data, a hora e o local da apuração. 
  
7 - Os candidatos deverão receber, no ato de suas inscrições, comprovantes contendo a data e a hora em 
que se habilitaram no processo eletivo. 
  
8 - Os candidatos serão inscritos pelo nome e, quando solicitarem, pelo apelido ou pelo número, o qual 
constará da cédula eleitoral. 
  
9 - O prazo para a inscrição dos candidatos não poderá ser inferior a 05 (cinco) dias. 
  
10 - As eleições transcorrerão durante a jornada de trabalho, preferencialmente nos intervalos, e sua 
apuração será procedida de imediato, logo após o encerramento da coleta dos votos, facultando-se o seu 
acompanhamento por todos os candidatos inscritos.  
  
11 - As urnas receptoras deferão ficar em locais fixos, de fácil acesso e previamente determinados no edital. 
Havendo mais de uma urna em locais diversos, será assegurado que haja a fiscalização  de cada uma delas 
por dirigente do sindicato profissional, observando-se as disposições constantes no item anterior. 
  
12 - Fica assegurado o acompanhamento do processo eleitoral por representante da empresa. 
  
13 – Nas empresas em que haja dirigente sindical empregado, que não seja membro da diretoria executiva, 
observado os critérios do art. 522 da CLT, este ou um deles, será o(os) representantes dos empregados, 
indicados pela diretoria do Sindmetal/PE. 
 
CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA SÉTIMA - DA MULTA - OBRIGAÇÕES DE FAZER  
A inobservância às obrigações de fazer estipuladas na presente convenção acarretará uma multa no valor 
correspondente a 10% (dez por cento) do piso da categoria para o empregador ou para os Sindicatos 
Convenentes. 
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OPOSIÇÃO A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 
 

O direito de oposição ao desconto será assegurado a todos os trabalhadores ASSOCIADOS E NÃO 
ASSOCIADOS, nos termos da decisão unânime da primeira turma do STF, no processo RE nº 220.700-
1/RS, podendo ser exercido durante dez dias, a partir da data 26 de setembro de 2022 e até 07 de outubro 
de 2022, e com funcionamento do SINDMETAL-PE em horário corrido das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00, 
período definido na assembleia de fechamento, período este registrado na Convenção Coletiva de 
Trabalho, sob pena de admissão tácita, devendo operar-se na sede do sindicato profissional ou na sub 
sede de Belo Jardim, comprometendo-se o órgão classista a encaminhar tais comprovantes à 
empresa, para tanto, todo trabalhador que desejar fazer a oposição, deverá comparecer ao 
sindicato profissional (sede e subsede) munidos de identificação pessoal (RG e/ou CNH), laboral 
(CTPS e/ou Contracheque e/ou folha de ponto), bem como apresentar o comprovante de vacinação 
com esquema completo contra a Covid-19 e fazer uso da máscara protetora facial.  
 
Nos municípios fora da Região Metropolitana do Recife, exceto Belo Jardim, que tem sub sede, a 
oposição poderá ser enviada pelo correio no período de 26 de setembro de 2022 e até 07 de outubro de 
2022, período definido na assembleia de fechamento, através de aviso de recebimento, de forma 
individualizada (carta e envelope individual) por trabalhador, que contenha dados pessoais do 
trabalhador como RG, CPF, Data de Nascimento, CTPS, Telefone Celular e nome da empresa em que 
trabalha com respectivo endereço e CNPJ para o endereço do Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos do Estado de PE, sito na Rua Almeida Cunha, nº 364, Boa Vista, CEP 50.050-480, 
Recife/PE. 
 
 

Atenciosamente,  
 

Abinadabe Santos de Lima 
Secretário Geral do SINDMETAL-PE. 


