
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO que entre si celebram, de um lado, o SINDICATO DOS 

TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CNPJ n. 30.948.756/0001-28, com 

sede na Av. Nossa Senhora da Penha, nº 280, sala 207, Ed. Praia Center – Praia de Santa Helena, 

Vitória/ES, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). MIGUEL ANTONIO MADEIRA DA 

SILVA ARAUJO, e de outro lado, a empresa MCA AUDITORIA E GERENCIAMENTO EIRELI., com 

sede na Rua Marechal Hermes, 122, Bairro Gutierrez, em Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ/MF sob  

o nº 05.451.102/0001-47, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, mediante as 

cláusulas e condições seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
 
As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01 de junho de 2020 

a 01 de junho de 2022. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – ABRANGÊNCIA 
 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito dos contratos de prestação de serviços 

celebrados entre a MCA Auditoria e Gerenciamento EIRELI e a VALE S/A, que contempla a prestação 

de serviço no Porto de Tubarão, em Vitória/ES e abrangerá as categorias dos empregados Técnicos 

Industriais que prestam serviços nas indústrias, nas áreas mecânica, elétrica, civil e segurança do 

trabalho. 

CLÁUSULA TERCEIRA–JORNADAS ESPECIAIS 
 
Os técnicos industriais contratados pela MCA Auditoria e Gerenciamento EIRELI, para as atividades 

enquadradas no regime constitucional de turnos ininterruptos de revezamento, adotarão escalas 

denominadas 2 X 2 (dois dias trabalhados seguido de dois dias de folga), com horários fixos de trabalho. 

Parágrafo Primeiro - A jornada de trabalho nos dois dias trabalhados terá duração de 12 (doze) horas, 

com intervalo intrajornada de 01 (uma) hora para refeição e descanso. Os serviços serão prestados nos 

seguintes horários: 

Turno 1 – entrada às 06:00h e saída 18:00h com intervalo para descanso e alimentação de 01 

hora, que poderá ser fragmentado, respeitando o período mínimo de 30 (trinta) minutos para 

almoço. 

Turno 2 – entrada às 18:00h e saída 06:00h com intervalo para descanso e alimentação de 01 

(hora) hora, que poderá ser fragmentado, respeitado o período mínimo de 30 (trinta) minutos 

para jantar. 

Parágrafo Segundo - O intervalo de 1 hora para lanche e repouso poderá ser integral ou dividido em no 

máximo 2 (dois) intervalos de meia hora. 

Parágrafo Terceiro – Para fins do cumprimento da jornada estabelecida no parágrafo primeiro, ajusta-se 

que o valor da hora noturna será de 60 (sessenta) minutos. 

Parágrafo Quarto - O Adicional noturno será pago conforme previsto na legislação específica, porém 

será fixado o pagamento do adicional no percentual de 30% (trinta) por cento sobre a hora diurna, 

considerando o convencionado o Parágrafo Terceiro acima. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO ADICIONAL DE TURNO 
 
A partir da assinatura do presente acordo, será implantado o adicional de turno, no percentual de 20% do 

salario base, para todos os empregados que trabalham na escala de revezamento denominadas 2X2. 

 

Paragrafo único – o referido adicional de turno será suprimido quando o empregado deixar de trabalhar 

na escala de revezamento denominada 2x2, do presente acordo. 



CLÁUSULA QUINTA – DO TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS 
 
Para que seja possível que os técnicos industriais cumpram a jornada de trabalho prevista na Cláusula 

Terceira acima, fica autorizada a prática de trabalho aos domingos e feriados, os quais serão 

compensados normalmente conforme previsto na Cláusula Terceira. Entretanto, o trabalho prestado 

nessas condições e não compensado deverá ser remunerado em dobro, obedecendo aos feriados onde 

o empregado for lotado. 
 

Parágrafo Primeiro - Quando o feriado coincidir com a folga, e o empregado não estiver trabalhando, o 

mesmo não terá direito a pagamentos. 

CLÁUSULA SEXTA - DA CCT 

 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas da CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO-CCT- 

2019/2020, assinada com o SINAENCO. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - EFEITOS 
 
E, para que produza seus jurídicos efeitos, o presente Acordo Coletivo de Trabalho foi lavrado em 02 

(duas) vias de igual forma e teor, sendo levada a depósito e registro junto à Superintendência Regional 

do Trabalho e Emprego no Espírito Santo, através do Sistema Mediador. 

CLÁUSULA OITAVA - FORO E JUÍZO COMPETENTE 
 
Fica eleito o foro da Justiça do Trabalho da sede do Sindicato Profissional, para dirimir qualquer 
controvérsia decorrente do presente acordo, depois de esgotadas todas as tentativas de negociação 
entre a empresa e o sindicato. 

 
 

Vitória/ES, 26 de maio de 2020. 
 
 

 
  _  _  _ 

SINDICATO TECNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
MIGUEL ANTONIO MADEIRA DA SILVA ARAUJO 

Presidente 
 
 

MARCIO BORGES CASTRO 
ALVES:22722408600 

Assinado de forma digital por MARCIO 
BORGES CASTRO ALVES:22722408600 

  _  D_ados: 2020.05.26 1_1:17:00_-03'0_0' 
MCA AUDITORIA E GERENCIAMENTO EIRELI. 

Márcio Borges Castro Alves - Diretor 
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