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Imprimir  Salvar

TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2023 
 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AM000379/2021
DATA DE REGISTRO NO MTE: 17/09/2021
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR051565/2021
NÚMERO DO PROCESSO: 13621.114880/2021-78
DATA DO PROTOCOLO: 17/09/2021
 
 
 
NÚMERO DO PROCESSO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 13621.114419/2021-15
DATA DE REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 13/09/2021

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.
SIND DOS TRAB NAS IND MET MEC E DE MAT ELET DE MANAUS, CNPJ n. 04.405.262/0001-97, neste
ato representado(a) por seu ;
 
E 
 
SINDICATO DAS INDUSTRIAS MET MEC E DE MAT ELET DE MAN, CNPJ n. 04.218.277/0001-46, neste
ato representado(a) por seu ;
 
celebram o presente TERMO ADITIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as
condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
 
As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º
de agosto de 2021 a 31 de julho de 2023 e a data-base da categoria em 01º de agosto. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
 
O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) os empregados
das indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico de Manaus, com abrangência territorial
em Manaus/AM. 

 
SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

PISO SALARIAL 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL 
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/08/2021 a 31/07/2022 

Fica assegurado aos trabalhadores abrangidos por este termo aditivo da Convenção Coletiva de Trabalho, o
Piso Salarial da Categoria, ressalvado o disposto no parágrafo primeiro:

1- Montadoras de duas ou mais rodas, motorizadas, o piso será de R$ 1.833,02 (um mil, oitocentos e
trinta e três reais e dois centavos), a partir de 1º de abril de 2022; (11,20%) 

2.1 - Descartáveis, tampas metálicas, e de bens finais, o piso será de R$ 1.638,80 (um mil, seiscentos e
trinta e oito reais e oitenta centavos) em 1º/08/2021; e de R$ 1.728,00 (um mil, setecentos e vinte e oito
reais) a partir de 1º/04/2022;(11,51%)

2.2 – Montadoras de duas rodas não motorizadas e de ar condicionado, o piso será de R$ 1.638,80
(um mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) em 1º/08/2021; e de R$ 1.728,00 (um mil,
setecentos e vinte e oito reais) a partir de 1º/04/2022; (11,51%)
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3.1 - Componentes de duas e quatro rodas motorizadas ou não e demais empresas, o piso será de R$
1.499,60 (um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) a partir de 1º/04/2022;
(10,35%)

3.2 – Fabricantes de chicotes, carrocerias (tipo baú) e empresas de fabricação e montagens de
estruturas metálicas, o piso será de R$ 1.409,38 (um mil, quatrocentos e nove reais e trinta e oito
centavos) a partir de 1º de abril de 2022; (10,35%)

4 - Empresas de componentes de elétricos e de ar condicionado; de componentes que não de duas
rodas; e beneficiamento e manufatura de ferro, aço, alumínio, zinco e reciclados, o piso será de R$
1.409,38 (um mil, quatrocentos e nove reais e trinta e oito centavos) a partir de 1º de abril de 2022;
(10,35%)

5 - Micro e empresas de pequeno porte (L.C. 123/2006) e empresas de recuperação e
recondicionamento de máquinas elétricas e de ar condicionado, o piso será de R$ 1.344,87 (um mil,
trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) a partir de 1º de abril de 2022; (10%)

Parágrafo primeiro. As empresas abrangidas por esta Convenção, que comprovadamente não tenham
condições de adotar os índices de reajuste acima estabelecidos, poderão celebrar individualmente, termo
de acordo aditivo a presente, estabelecendo-se percentuais diferenciados de reajuste do piso salarial;

Parágrafo segundo. Ficam garantidas as condições mais favoráveis atualmente praticadas;

Parágrafo terceiro. No caso da empresa não se enquadrar nos segmentos acima, poderão
justificadamente praticar outras faixas, desde que celebrado acordo individual, com a anuência dos
Sindicatos signatários.

Parágrafo quarto – Fica terminantemente proibido a mudança de piso salarial em função da redução do
número de empregados, comparado com o que praticavam na CCT do ano anterior.

Parágrafo quinto – ABONO SALARIAL - As empresas concederão a seus empregados, em caráter
excepcional, abono salarial, que não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao
contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário
isentos de FGTS e INSS nos termos do art. 457, par. 2º.  da lei 13.467/2017, isento conforme segue:

1- Montadoras de duas ou mais rodas, motorizadas:
ü  Agosto a março + 13º. de acordo com as faixas acima (cláusula terceira):

                                                        Faixas Salariais

ü  9 x 11,2% = 100,8%            Piso R$ 1.648,40

ü  9 x 11,0% = 99,0%            acima até R$ 2.200,00

ü  9 x 10,5% = 94,5%            acima até R$ 5.200,00

ü  9 x 10,0% = 90,0%            acima até R$ 8.200,00

ü  9 x 9,85% = 88,65%          a partir de R$ 8.200,00

ü  A ser pago integral ou parceladamente de acordo com a conveniência da Empresa no
período compreendido entre agosto de 2021 a março de 2022.

ü  Pode ser convertido em auxilio alimentação mensal.

ü  As Empresas que assim o desejarem e, por mera liberalidade, poderão aplicar os reajustes
salariais a partir de agosto/2021, ficando nesse caso desobrigadas do Abono salarial e das
alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, do parágrafo sexto – DESLIGAMENTOS NO PERÍODO”.
2.1 – Descartáveis, tampas metálicas e de bens finais:
ü  Agosto a Março + 13º. de acordo com as faixas acima (cláusula terceira):

                                                     Faixas Salariais
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ü  9 x 5,76% = 51,84%          Piso de R$ 1.638,80

ü  9 x 5,5% = 49,50%            acima do piso até R$ 2.000,00

ü  9 x 5,25% = 47,25%          acima até R$ 6.000,00

ü  9 x 5,00% = 45,00%          acima até R$ 9.000,00

ü  9 x 4,925% = 44,33%        a partir de R$ 9.000,00

      A ser pago de acordo com a conveniência da Empresa, no período compreendido entre
agosto de 2021 a março de 2022.

ü  Pode ser convertido em auxilio alimentação mensal.

ü  As Empresas que assim o desejarem e, por mera liberalidade, poderão aplicar os reajustes
salariais integralmente a partir de agosto/2021, ficando nesse caso desobrigadas do Abono
salarial e das alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, do parágrafo sexto – DESLIGAMENTOS NO
PERÍODO”.
2.2 – Montadoras de duas rodas não motorizadas e empresas de ar condicionado:
ü  Agosto a Março + 13º. de acordo com as faixas acima (cláusula terceira):

                                                     Faixas Salariais

ü  9 x 5,76% = 51,84%            Piso de R$ 1.638,80

ü  9 x 5,5% = 49,50%            acima do piso até R$ 2.000,00

ü  9 x 5,25% = 47,25%          acima até R$ 4.000,00

ü  9 x 5,0% = 45,00%            acima até R$ 6.000,00

ü  9 x 4,925% = 44,33%        acima até R$ 9.000,00

ü  9 x 4,925% = 44,33%        a partir de R$ 9.000,00    

      A ser pago de acordo com a conveniência da Empresa, no período compreendido entre
agosto de 2021 a março de 2022.

ü  Pode ser convertido em auxilio alimentação mensal.

As Empresas que assim o desejarem e, por mera liberalidade, poderão aplicar os reajustes
salariais integralmente a partir de agosto/2021, ficando nesse caso desobrigadas do Abono
salarial e das alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, do parágrafo sexto – DESLIGAMENTOS NO
PERÍODO”.
3.1 - Componentes de duas e quatro rodas motorizadas ou não e demais empresas:
ü  Agosto a março + 13º. de acordo com as faixas acima (cláusula terceira):

                                                     Faixas Salariais

ü  9 x 10,35 = 93,15%              Piso de R$ 1,358,95

ü  9 x 10,0% = 90,00%         acima até R$ 2.000,00

ü  9 x 9,90% = 89,10%         acima até R$ 4.000,00

ü  9 x 9,85% = 88,65%         acima até R$ 6.000,00
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ü  9 x 9,85% = 88,65%         a partir de R$ 6.000,00

ü  A ser pago de acordo com a conveniência da Empresa no período compreendido entre
agosto de 2021 a março de 2022.

ü  Pode ser convertido em auxilio alimentação mensal.

ü  As Empresas que assim o desejarem e, por mera liberalidade, poderão aplicar os reajustes
salariais a partir de agosto/2021, ficando nesse caso desobrigadas do Abono salarial e das
alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, do parágrafo sexto – DESLIGAMENTOS NO PERÍODO”.
3.2 – Empresa de chicotes, carrocerias (tipo baú) e empresas de fabricação e
montagens de estruturas metálicas:
ü  Agosto a março + 13º. de acordo com as faixas acima (cláusula terceira):

                                                     Faixas Salariais

ü  9 x 10,35% = 93,15%           Piso de R$ 1.277,19

ü  9 x 9,90% = 89,10%         acima até R$ 1.700,00

ü  9 x 9,85% = 88,65%         a partir de R$ 1.700,00

ü  A ser pago de acordo com a conveniência da Empresa no período compreendido entre
agosto de 2021 a março de 2022.

Pode ser convertido em auxilio alimentação mensal.
4- Empresas de componentes elétricos e de ar condicionado; de componentes que não
de duas rodas; beneficiamento e manufatura de ferro, aço, alumínio, zinco e reciclados:
ü  Agosto a março + 13º. de acordo com as faixas acima (cláusula terceira):

                                                     Faixas Salariais

ü  9 x 10,35% = 93,15%           Piso de R$ 1.277,19

ü  9 x 9,90% = 89,10%         acima até R$ 1.700,00

ü  9 x 9,85% = 88,65%         a partir de R$ 1.700,00

ü  A ser pago de acordo com a conveniência da Empresa no período compreendido entre
agosto de 2021 a março de 2022.

ü  Pode ser convertido em auxilio alimentação mensal.

ü  As Empresas que assim o desejarem e, por mera liberalidade, poderão aplicar os reajustes
salariais a partir de agosto/2021, ficando nesse caso desobrigadas do Abono salarial e das
alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, do parágrafo sexto – DESLIGAMENTOS NO PERÍODO”.
5- Micro e empresas de pequeno porte (L.C. 123/2006) e empresas de recuperação e
recondicionamento de máquinas elétricas e de ar condicionado:
ü  Agosto a março + 13º. de acordo com as faixas acima (cláusula terceira):

                                                     Faixas Salariais

ü  9 x 10,0% = 90,00%             Piso de R$ 1.222,61

ü  9 x 9,90% = 89,10%         acima até R$ 1.700,00

ü  9 x 9,85% = 88,65%         a partir de R$ 1.700,00         
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ü  A ser pago de acordo com a conveniência da Empresa no período compreendido entre
agosto de 2021 a março de 2022.

ü  Pode ser convertido em auxilio alimentação mensal.

ü  As Empresas que assim o desejarem e, por mera liberalidade, poderão aplicar os reajustes
salariais a partir de agosto/2021, ficando nesse caso desobrigadas do Abono salarial e das
alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, do parágrafo sexto – DESLIGAMENTOS NO PERÍODO”.

Parágrafo sexto – DESLIGAMENTOS NO PERÍODO - Durante o período compreendido entre 1º de agosto
de 2021 até 31 de março de 2022, os seguintes procedimentos deverão ser observados pelas Empresas:

a)     Eventuais desligamentos, em número máximo equivalente a 10% (dez por cento) do quadro de
Empregados, por mês, ou acima desse número mediante negociação com o Sindicato dos Trabalhadores;

b)     Concessão de 2 (dois) meses de assistência médica a contar da data de início do término do aviso
prévio, em condições idênticas às já praticadas pela empresa; ou,

c)     Concessão de 2 (dois) meses de vale-alimentação a contar da data de início do aviso prévio; e,

d)     Priorizar os desligados nesse período, em caso de eventual recontratação.

Parágrafo sétimo – Divulgação da Opção de Reajuste Imediato ou Abono Salarial – As empresas
deverão comunicar aos trabalhadores e ao Sindicato dos Trabalhadores, a sua opção pela incorporação
imediata do reajuste salarial, ou pelo pagamento do Abono Salarial. Caso opte pelo Abono Salarial, deverá
definir e comunicar quais serão as datas de pagamento do referido Abono Salarial.

Parágrafo oitavo – Reajuste das demais cláusulas econômicas – Fica convencionado que as empresas
que optarem por incorporar o reajuste salarial antes de abril/2022, deverão também reajustar todas as
demais cláusulas econômicas pelo índice de 9,85% (nove virgula oitenta e cinco pontos percentuais).

Parágrafo nono – Abono adicional de permanência - Ao final do período do abono, março/2022, o
empregado que permanecer ativo até o último mês, será concedido uma bonificação adicional de 3% (três
pontos percentuais) a título de abono adicional de permanência, pagos em uma única parcela e juntamente
com a última parcela do abono salarial ou vale-alimentação.

Parágrafo décimo – Em havendo vinculação de pagamento de PLR a salário-base, será aplicada a regra
de correção do Caput da Cláusula Terceira.

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA QUARTA - DEMAIS CLAUSULAS CCT 2021-2023 
 

Ficam mantidas todas as demais cláusulas da convenção coletiva principal de 2021-2023.

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 
CLÁUSULA QUINTA - TAXA EMERGENCIAL PARA ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO 
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/08/2021 a 31/07/2022 

Em caráter excepcional e somente esse ano de 2021, por conta da pandemia do COVID 19, a empresa
no vigor deste termo aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho, em caráter emergencial, com a finalidade
de contribuir e promover assistência social e inserção mediante processo de qualificação dos trabalhadores
às novas tecnologias no meio de trabalho, contribuirão com o valor “único” por funcionário, podendo ser
parcelado até Dezembro, conforme determinado na tabela abaixo por segmento. Utilizar como base a
quantidade de funcionários de 31 de Julho de 2021 o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

 



19/09/2021 18:47 Mediador - Extrato Termo Aditivo de Convenção Coletiva

www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR051565/2021 6/6

Parágrafo Primeiro - Este valor será recolhido exclusivamente através de crédito em conta corrente do
Sindicato Profissional, até 15 de Dezembro de 2021 subsequente, sob pena de multa de 2%(dois pontos
percentuais) sobre o montante retido e acréscimo de 0,35% (zero, virgula trinta e cinco porcento) por dia de
atraso.

 

Parágrafo Segundo – Para efeito de comprovação de que as taxas foram efetuadas corretamente, as
empresas remeterão ao Sindicato Profissional até o dia 31 de Dezembro de 2021 todas as informações,
preferencialmente através de e-mail.

 

Parágrafo Terceiro – As empresas que aplicarem o reajuste integral no mês de agosto de 2021 ficam
desobrigada ao pagamento desta taxa.

 
 

 
 

VALDEMIR DE SOUZA SANTANA 
PRESIDENTE 

SIND DOS TRAB NAS IND MET MEC E DE MAT ELET DE MANAUS 
 
 
 

NELSON AZEVEDO DOS SANTOS 
PRESIDENTE 

SINDICATO DAS INDUSTRIAS MET MEC E DE MAT ELET DE MAN 
 

 
ANEXOS

ANEXO I - ATA LABORAL
 

Anexo (PDF)

 
ANEXO II - LISTA PRESENCA LABORAL

 

Anexo (PDF)

 
ANEXO III - ATA PATRONAL

 

Anexo (PDF)

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