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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICA, MECANICA E DE MATERIAL
ELETRICO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CNPJ n. 11.010.501/0001-75, neste ato representado(a) por
seu Presidente, Sr(a). HENRIQUE GOMES DO NASCIMENTO;
 
E 
 
SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERIAL ELETRICO DO ESTADO
DE PERNAMBUCO , CNPJ n. 08.032.856/0001-50, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a).
ALEXANDRE JOSE VALENCA MARQUES;
 
celebram o presente TERMO ADITIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as
condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes: 
 

 
As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho no período de
01º de setembro de 2016 a 31 de agosto de 2017 e a data-base da categoria em 01º de setembro. 
 
 

 
O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) 

, com abrangência territorial em 
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. 

 

 

Em razão de equívoco redacional nos itens "1" e "4" da cláusula décima sétima da CCT ora aditada, as partes
ajustam a redação da referida cláusula de conformidade com o ajustado na negociação coletiva de trabalho e com
as deliberações das respectivas assembleias gerais. Assim, a mencionada cláusula décima sétima vigorará com a
seguinte redação:

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, em um único evento 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 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 
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
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Anexo (PDF)

 
    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e
Emprego na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 


