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CT. DA 098/2020 – Anexo I 
 

PROPOSTA DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2020/2021 
 
1 - SÍNTESE DOS FATOS 
 
 
     Considerando a liminar proferida pelo TRT nos autos da Cautelar 
processo nº 1001251-59.2020.5.02.0000 e a rejeição da categoria a proposta de ACT 
protocolada pelo Metrô.  
 

     Considerando ainda que foi acatado o pedido de suspensão de liminar 
feito pela Procuradoria do Estado de São Paulo no TST na Ação de Suspensão de Liminar e 
Sentença - processo nº 1000617-20.2020.5.00.0000.  
 
     Finalmente considerando que após a suspensão da Liminar o sindicato 
concorda com a continuidade do processo de negociação, serve a presente para apresentar 
nova proposta de Acordo Coletivo de Trabalho.  
 
2 - DA PROPOSTA DE ACORDO – TERMOS E CONDIÇÕES 
 
 
     A proposta de acordo do Metrô é global, portanto, vinculada a uma 

aceitação total de seus termos para o fim único de celebração de um ACORDO COLETIVO DE 
TRABALHO.  
 
     Assim, informamos que a proposta aqui formulada será mantida desde 
que haja aprovação pela assembleia da categoria e celebração de um acordo coletivo de 
trabalho global, contemplando todos os itens aqui consignados.  
 
    Não pretende a Companhia engessar a negociação ou inviabilizar o 
debate, contudo, a presente proposta reflete a totalidade de sua capacidade negocial 
(inclusive econômica), motivo pelo qual, consigna que se não houver a concordância total 
em relação as condições e termos das cláusulas ora propostas, estas não serão mantidas em 
oportunidade futura. Assim, caso não haja consenso e seja necessária a 

intermediação/julgamento por parte do Tribunal Regional do Trabalho – TRT, fica retirada 
a presente proposta, de forma que a Companhia reavaliará o assunto, posteriormente e no 
momento processual oportuno, conforme legislação pertinente. 
 
     Como se poderá verificar, mesmo diante da situação econômica atual, 
a Companhia envida esforços para a renovação da grande maioria das cláusulas 
preexistentes. Contudo, será imprescindível a adoção de ajustes e alterações em outras 
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cláusulas, por questões de gestão organizacional e financeira da empresa, conforme já 
esclarecido.  
     Abaixo detalhamos a proposta para que possamos firmar o Acordo 
Coletivo de Trabalho, a qual é cindida em três partes, quais sejam:  
 
2.1 – DA MANUTENÇÃO INTEGRAL DAS CLÁUSULAS 
 
 
     Como comprovação inequívoca de boa fé e disposição negocial, o 
Metrô elenca as cláusulas que propõe sua integral manutenção.  
 

     Por oportuno, aproveitamos para destacar que a manifestação de 
concordância com a renovação de parte das cláusulas não se confunde, em qualquer 
hipótese, com reconhecimento de ultratividade de normas coletivas ou de sentença 
normativa por esta Companhia. 
 
     Vale ainda frisar, que abaixo constarão apenas e tão somente os 
títulos das 30 (trinta) cláusulas constantes da Sentença normativa proferida nos autos do 
Dissídio Coletivo de Greve nº 1001068-25.2019.5.02.0000, de forma, que sua redação 
deverá ser manter inalterada.  
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – ABRANGÊNCIA 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO NORMATIVO 

4. CLÁUSULA SEXTA - SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO 

5. CLÁUSULA SÉTIMA - CRÉDITO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO 
6. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ADICIONAL MOTORISTA 

7. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - AUXÍLIO-REFEIÇÃO 

8. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VALE-ALIMENTAÇÃO 

9. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - AUXÍLIO-FUNERAL 
10. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - AUXÍLIO-CRECHE/EDUCAÇÃO 

11. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - SEGURO DE VIDA 

12. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - COMUNICAÇÃO DE DISPENSA OU SANÇÃO 

DISCIPLINAR 

13. CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - INCENTIVO À EDUCAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO 

14. CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE RECURSOS 

HUMANOS 

15. CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - EFETIVAÇÃO DE PROMOÇÃO 

16. CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - SINDICÂNCIA SOBRE EMPREGADOS 

17. CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - AÇÕES AFIRMATIVAS 



 

 
 

Rua Augusta, 1626 – CEP 01304-902 – Cerqueira Cesar – Fax (11) 3283-5228 – Tel (11) 3371-7411 
Caixa Postal 1972 – CEP 01059-970 – Endereço Telegráfico METROPOLITANO – São Paulo – SP – Brasil 
CNPJ nº 62.070.362/0001-06 – Inscrição Estadual nº 104.978.186.113 

 

 

3 

18. CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - GRUPO DE APOIO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS 

19. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - ESTABILIDADE PARA GESTANTES, MÃES ADOTANTES E 

PAIS 

20. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - ESTABILIDADE PARA OS EMPREGADOS 

ACIDENTADOS NO TRABALHO 
21. CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - ESTABILIDADE PARA PORTADORES DO VÍRUS HIV E 

ACOMETIDOS PELO CÂNCER 

22. CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - ASSISTÊNCIA JURÍDICA 

23. CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - COMPENSAÇÃO DE HORÁRIOS 

24. CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - OMISSÃO NA MARCAÇÃO DE PONTO 

25. CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - LICENÇA MATERNIDADE/ LICENÇA À 

EMPREGADA ADOTANTE 

26. CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - LICENÇA AMAMENTAÇÃO 

27. CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - LICENÇA PATERNIDADE 

28. CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - MEDIDAS DE PROTEÇÃO À SAÚDE NO 

TRABALHO – UNIFORMES - READAPTAÇÃO DO ACIDENTADO E/OU PORTADOR DE 

DOENÇA PROFISSIONAL - EXAMES MÉDICOS - CIPA - COMPOSIÇÃO, ELEIÇÃO, 

ATRIBUIÇÕES, GARANTIAS AOS CIPEIROS 

29. CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS EM 

CURSOS DE NATUREZA SINDICAL 

30. CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA – MULTA 

 

2.2 - DA MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS COM REVISÃO DE SEUS TERMOS E CONDIÇÕES 
 
 
     A Companhia reitera o seu interesse nas 11 (onze) cláusulas a seguir, 
sendo possível a sua manutenção desde que sejam aceitas por esse sindicato as alterações 
e propostas específicas ora apresentadas: 
 
1 - CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL 
 
    Reajuste salarial, demais itens econômicos e quaisquer benefícios: 

Não haverá correção inflacionária de qualquer cláusula econômica. A proposta de renovação 
é a manutenção dos exatos valores atualmente praticados, pelas razões já mencionadas 
nestes autos. 
 
2 - CLÁUSULA QUINTA - ADIANTAMENTO QUINZENAL 
 
     Adiantamento quinzenal, a ser pago no dia 15 de cada mês e 
pagamento final de salários do respectivo mês de competência, realizado no segundo dia útil 
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do mês subsequente. Esse pequeno ajuste na data de pagamento terá impacto benéfico no 
fluxo de caixa de empresa, pois essa medida adia o vencimento do fato gerador da obrigação 
tributária para o mês subsequente e tem por objetivo assegurar os pagamentos devidos pela 
empresa. 
 
3 - CLÁUSULA OITAVA - HORAS EXTRAS 
 
     Horas extras: Adicional de 50% (cinquenta por cento) incidente sobre 
o valor hora do salário base. 
 
4 - CLÁUSULA NONA - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 

 
     Gratificação por tempo de serviço: será paga aos empregados que 
completaram o 5º (quinto) ano de vigência do vínculo empregatício até 30/04/2020. Para os 
empregados que já recebem essa Gratificação, o percentual recebido até 30/04/2020, ficará 
congelado e sem renovação para os anos posteriores.  
 
5 - CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL NOTURNO 
 
    Adicional noturno: Adicional de 20% (vinte por cento), incidente sobre 
o valor hora do salário base. 
 
6 - CLÁUSULA VIGÉSIMA - PLANO DE BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – 

METRUS/SAÚDE 
 
    Ajuste de redação nos itens 20.6 e 20.12, a seguir:  
    

20.6 As parcelas de contribuição do Metrô, para custeio do MSI corresponderão a 
70% (setenta por cento) das despesas diretas do referido plano, incluindo aí os 
pagamentos à rede credenciada e os valores de reembolso devidos os participantes. 
 
 20.12 - O desconto dos gastos com saúde não poderá exceder a 20% do salário 
nominal (salário-base), mais Gratificação de Função, quando houver, do empregado 
responsável pelas despesas. 
 

    Exclusão da alínea “b” do item 20.5, abaixo transcrito:  
 
b) recursos mensais providos pela Patrocinadora, correspondente a percentual de 
15,30% (quinze vírgula trinta por cento), pré-fixado em conformidade com a Nota 
Técnica Atuarial do METRUS/SAÚDE, elaborada com base em dados de setembro de 
1996 e incidente sobre a folha de pagamento nominal, respeitando o artigo 30 do 
Regulamento do MSI;  
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7 - CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - RECURSO ADMINISTRATIVO E DISCIPLINAR 
 
     Manutenção da cláusula com ajuste de redação conforme segue: 
     

No caso de rescisão contratual por iniciativa do METRÔ, com ou sem justa causa, será 
assegurado ao empregado o direito de defesa, mediante recurso administrativo de 
sua autoria, a ser encaminhado ao Diretor da sua área. O exame médico demissional 
deve, necessariamente, ser realizado na data agendada no momento do 
desligamento, antecedendo a interposição do recurso, pois além de subsidiar a 
análise do mesmo, pode ocorrer diagnóstico de doença ocupacional ou outra 
condição mórbida que poderá implicar na suspensão do processo de desligamento. 
 
26.1 - O direito de defesa do empregado deverá ser por ele exercido por escrito, no 
prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, excluindo, para contagem, o dia da assinatura da 
Comunicação de Desligamento - CD e incluindo o dia do vencimento. 
 
26.2 - Exercido o direito de defesa, vigorará a data estabelecida na Comunicação de 
Desligamento – CD, independentemente da data da decisão do Diretor. 
 
26.3 - Ficam excluídos da presente cláusula os empregados que se encontrarem em 
período de experiência de 90 (noventa) dias decorridos da admissão, conforme 
legislação vigente. 
 

8 - CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO 
 
     Manutenção da cláusula com nova redação: 
 

O METRÔ concederá, além do prazo legal, Aviso Prévio de três dias, por ano de 
serviço prestado à empresa, limitado a 20 (vinte) anos, conforme lei nº 12.506/11. 

 
9 - CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - FÉRIAS ANUAIS 
 
     Manutenção da cláusula com nova redação para o item 47.2: 
 

47.2 - Desde que haja concordância do empregado e mediante prévio acordo com os 
respectivos gestores, as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo 
que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não 
poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um. 

 
10 - CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS 
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     A Gratificação de férias passa a ser aquela prevista no art. 7º, inciso 
XVII, da Constituição Federal, ou seja, um terço do salário normal. 
 

11 - CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - DIRIGENTES SINDICAIS - LICENÇA PARA 

EXERCÍCIO DO MANDATO 

 

Manutenção da cláusula, com as alterações e exclusões a seguir: 

 
 54.1 - O METRÔ assegurará o afastamento remunerado de diretores integrantes da 
Diretoria Executiva do SINDICATO, Federações, Centrais Sindicais e da FENAMETRO, à 

razão de um diretor a cada grupo de 1.000 (mil) empregados ou fração superior a 500 
(quinhentos) empregados. 
 
Parágrafo Único - Será de 05 (cinco) o limite total máximo de diretores sindicais 

liberados, com remuneração paga pelo METRÔ. 
 
54.4 - A efetivação de afastamentos dar-se-á somente após a formalização e 
respectiva autorização do METRÔ e terá duração mínima de 01 (um) ano.  
 
Exclusão dos itens 54.2, 54.6 e 54.7  
 
54.2 - Será de até 2 (três) o limite total máximo de empregados cedidos para 

participação em Federações ou Centrais Sindicais. 
 
54.6 - O METRÔ assegura aos diretores licenciados o retorno a seu posto de trabalho 
de origem. 
 
54.7 - Aos diretores afastados será assegurado o enquadramento funcional no 
METRÔ, nas condições em que o empregado se encontrava no momento de seu 
afastamento. Qualquer movimentação dependerá do cumprimento dos pré-
requisitos exigidos para tal fim. 
 

 
2.3 – CLÁUSULAS A SEREM INTEGRALMENTE EXCLUÍDAS  

 
     A Companhia propõe a exclusão integral das 18 (dezoito) cláusulas 
abaixo elencadas: 
 

1. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAL DE RISCO DE VIDA 
A exclusão da cláusula é proposta por conta das alterações organizacionais, 
especialmente na blindagem das bilheterias, não vemos mais razão na manutenção 
deste adicional. Em relação aos empregados com o cargo de Agente de Segurança 



 

 
 

Rua Augusta, 1626 – CEP 01304-902 – Cerqueira Cesar – Fax (11) 3283-5228 – Tel (11) 3371-7411 
Caixa Postal 1972 – CEP 01059-970 – Endereço Telegráfico METROPOLITANO – São Paulo – SP – Brasil 
CNPJ nº 62.070.362/0001-06 – Inscrição Estadual nº 104.978.186.113 

 

 

7 

Metroviária - ASM, vale destacar que estes já possuem assegurado o adicional de 
periculosidade nos casos previstos em legislação. O atual lançamento e compensação 
do adicional de risco de vida para os ASM gera transtornos em folha de pagamento e 
não se mostra adequado. 
 

2. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ADICIONAL POR QUEBRA DE CAIXA 
A exclusão da cláusula é proposta em razão de se tratar de adicional não previsto em 
lei. 
 

3. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORNECIMENTO DE LANCHES AOS EMPREGADOS EM 
HORAS EXTRAS 

A exclusão da cláusula é proposta em razão de se tratar de benefício não previsto em 
lei. 
 

4. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – SUPERMERCADO 
A exclusão da cláusula é proposta em razão de se tratar de benefício não previsto em 
lei. 

 
5. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - AUXÍLIO-TRANSPORTE 

A exclusão da cláusula é proposta em virtude do pagamento por parte da Companhia 
do Vale-Transporte, o qual é previsto em legislação vigente. 

 

6. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - AFASTADOS POR 

AUXÍLIO-DOENÇA E ACIDENTE DO TRABALHO 
A exclusão da cláusula é proposta em razão de se tratar de obrigação não prevista em 
lei. 
 

7. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - CONVÊNIO COM FARMÁCIAS 
A exclusão da cláusula é proposta em razão de se tratar de benefício não previsto em 
lei. 
 

8. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – HOMOLOGAÇÕES 
A exclusão da cláusula é proposta em razão na nova redação do artigo 477 da CLT. 
 

9. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - PUNIÇÕES ANTERIORES 
A exclusão da cláusula é proposta em razão de se tratar de obrigação não prevista em 
lei. 
 

10. CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - ESTABILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA, SERVIÇO 
MILITAR OU PRÉ-APOSENTADORIA 
A exclusão da cláusula é proposta em razão de se tratar de obrigação não prevista em 
lei. 
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11. CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - GARANTIAS COMPLEMENTARES AO APOSENTADO 
A exclusão da cláusula é proposta em razão de se tratar de obrigação não prevista em 
lei. 

 
12. CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - JORNADA DE TRABALHO 

A exclusão da cláusula é proposta em razão da existência de Acordo Coletivo 
específico de jornada entre Metrô e Sindicato dos Metroviários. 

 
13. CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - INTERVALO PARA REFEIÇÃO NAS ÁREAS 

OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO 

A exclusão da cláusula é proposta em razão da existência de Acordo Coletivo 
específico de jornada entre Metrô e Sindicato dos Metroviários. 
 

14. CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - AUSÊNCIAS ABONADAS 
A exclusão da cláusula é proposta em razão de viabilizar o tratamento dessas 
ausências conforme os critérios da legislação trabalhista. 

 

15. CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO SINDICATO 
A exclusão da cláusula é proposta em razão de se tratar de obrigação não prevista em 
lei. 

 

16. CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - MENSALIDADE ASSOCIATIVA 
A exclusão da cláusula é proposta em razão de se tratar de obrigação não prevista em 
lei. 

 

17. CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - RECOLHIMENTO DO FGTS 
A exclusão da cláusula é proposta em razão de se tratar de obrigação não prevista em 
lei. 

 

18. CLÁUSULA QUINQUAGÉSMA NONA - OUTRAS INFORMAÇÕES 
A exclusão da cláusula é proposta em razão de se tratar de obrigação não prevista em 
lei. 

 
3 – DO ACORDO COLETIVO DE COMPENSAÇÃO 
 
     No que tange o Acordo de Compensação firmado em 01 de maio de 
2018 com o sindicato dos Metroviários e com o sindicato dos Engenheiros, o Metrô propõe a 
renovação de seus exatos termos por um novo período de 02 (dois) anos.  


