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CELESTINO VENÂNCIO RAMOS
ADVOCACIA

EXMA. SRA. ORA. DESEMBARGADORA RELATORA IVANI CONTINI
BRAMANTE, DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
SEGUNDA REGIÃO - SÃO PAULO.

Proc.TRT-SP nO 2013100-60.2010.5.020000.

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS E ELETRO ELETRÔNICAS DA BAIXADA SANTISTA -
SIMEES, e SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚTRIAS
SIDERÚRGICAS, METALÚRGICAS DE MATERIAL ELÉTRICO E
ELETRÔNICO, INDUSTRIAL NAVAL DE CUBATÃO, SANTOS, SÃO
VICENTE, GUARUJÁ, PRAIA GRANDE, BERTIOGA, MONGAGUA,
ITANHAÉM PERUfBE E SÃO SEBASTIÃO - STISMMMEC, comparecem
diante de V. Exa., através dos advogados que esta subscreve, para expor e
requerer o que segue::

Frente à proposta conciliatória
formulada pela Presidência, realizada na audiência em 01 de dezembro
de 2010, e o fato de haver a concordância das partes requerem a
homologação do presente acordo em relação às cláusulas econômicas,
nos seguintes termos:

PISO SALARIAL
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A partir de 10 de abril de 2010, o índice de reajuste do piso salarial da categoria
foi ofertado 8% (oito por cento), dessa forma o valor do piso para 220
horas/mês será de R$ 715,67 (setecentos e quinze reais e sessenta e sete
centavos), sendo que as empresas não poderão ter, em seu quadro,
funcionários que recebem salários abaixo do acordado, pela jornada normal de
trabalho (220horas/mês), à exceção dos aprendizes.

I - A partir de novembro de 2010 será concedido reajuste complementar no
piso salarial da categoria em de 1% (um por cento) aplicado sobre o salário de
31 de março de 2010; dessa forma o valor do piso para horas/mês será de R$
722,29 (setecentos e vinte dois reais e vinte nove centavos), sendo que as
empresas não poderão ter, em seu quadro, pela jornada normal de trabalho
(220horas/mês), funcionários que recebem salários abaixo do acordado, à
exceção dos aprendizes.

REAJUSTE SALARIAL

Será concedido um reajuste salarial de:

1- 8% (oito por cento) a ser aplicado sobre os salários maiores que o piso atê o
limite de R$ 4.483,16 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e três reais e
dezesseis centavos), com base nos salários de 31 de março de 2010.

" - Valor fixo de R$ 358,65 (trezentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e
cinco centavos) para os funcionários que tenham o salário superior à R$
4.483,16 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos),
com base nos salários de 31 de março de 2009.

Parágrafo Primeiro: Serão deduzidas todas as antecipações salariais já
concedidas no período de Abril de 2009 a Março de 2010, exceto os aumentos
reais decorrentes de promoções, transferências, equiparações salariais, mérito,
e término de aprendizagem e aumento real expressamente concedido a esse
titulo.

PARTICIPACÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DAS EMPRESAS
REFERENTE AO EXERctCIO DE 2010.

As empresas se comprometem a pagar os Lucros e Resultados (PLR) do
exercício de 2010, em março de 2011, para cada funcionário o valor de:
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I - R$ 272,50 (duzentos e setenta e dois reais e cinqüenta centavos) para as
empresas que possuíam até 20 funcionários em seu quadro em 31 de
dezembro de 2010.

11 - R$ 381,50 (trezentos e oitenta e um reais e cinqüenta centavos) para as
empresas que possuíam mais de 20 funcionários em seu quadro em 31 de
dezembro de 2010.

Nota - Para os funcionários que em dezembro de 2010 não tenham completado
os 12 meses trabalhados na empresa, receberão o valor acima proporcional ao
número de meses trabalhados no exercício de 2010. Será considerado, como
mês integralmente trabalhado, fração igualou superior a 15 dias.

VALE REFEICÃO

As empresas concederão aos seus empregados Vale Refeição, cujo valor
mínimo deverá ser de R$ 9,00 (nove reais), preservadas as condições mais
vantajosas já existentes.

DO PEDIDO:

Nos termos da presente avença requerem as
partes homologação do presente acordo em relação às cláusulas
econômicas.

Termos em que,
P. Deferimento.

p.p. e:?'t~Ctc.j
CELESTINO VENÂNCIO RAMOS
OAB(SP) nO 35.873.

Santos, 14 de dezembro de 2.010.
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