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Por um lado o SINDICATO DDS EHGENHEIRÚS HO E$~T.l'lDCll DD RIO GRANDE DD
SUL - SEHGE. oom sede em Fono alegra. Fla. ria Av Erico verissimo. EBD. inscrito no
CGCMF sob n°. 92.E?5.3E2l'UDEl'l-UEI. devrdamienle autorizado por assembleia geral. ri-este
ato representado por seus diretores ao Final idenlifloados. e de outro lado a CÚMFAHHIÀ.
es'riiiio-oirii. os olsraisuiofio os elvsaelrrr Ei.ETnlciri - ceee o. empresa
concessionaria de servrços públicos de energia eletrica. com sede em Fono alegre na Rua
Joaquim Porto 'v"ilIaniova n° 201, Predio A. ?'° andar. inscrita no GGGMF sot: o n“
il3ia_4ETr'.115r'üDD1-ÚEI. representada por seus diretores ao Frnal irdenlihoados. firrnam acordo
oolotirvo sob cláusulas e condiçôes seguintes'

1. aecolvleosroäo s.iu_naiAi.
A CEEE-D oonoedera aos empregados e ex-empregados vinculados a sua folha de
pagamento {complernentados e err-autarquicosi. a título de recomposição salarial um
rssiosre de 4_sa% incidindo sobre os valores da rnalria salarial vrgenre em EB de fevereiro
de 2I[l'l?. ai partir da U1 .11.2D1T.

Parágrafo primeiro - As diferenças salariais retroalivas a Eri ll 2111? serao quitadas na
folha de pagamentos de março de Eülfl. observado o fechamento do calendario de folha
de pagamentos.

Parágrafo segundo - As diferenças dos valores das olausulas sooiais. eiroeto bonus
relroativas a D1 03.201? serão ouitadas na folha de Pagamentos de março de E2115.
observado o fechamento do calendario de folha de pag amentos

Paràgraro terceiro - ajustam as partos que a contar de llll .'I1 ED-D1. e enquanto estiver em
vigor a Lei ri" dsão-MEE. os empregados engenheiros da CEEE-D recelzierao um salario
minimo profissional equivalente a oito e meio salarios {a_5]i minimos. oonsiderado o valor
do salario-minimo nacional, sendo sua iornada de trabalho equivalente a oito (CIE) horas
diárias ou quarenaa e quatro (4-1] horas semanars. D preserrle ajuste não importa em
reconhecimento. para qualrqoer efeito, de piso salanal anterior diverso para os empregados
engenheiros da CEEE-D. sendo reconheodo como valido aquele praticado pela CEEE-D
ate lJ1.'l1.2üU1.

Parágrafo quarto - .ajustam as partes que os empregados enquadrados como
lvleteorologistas da CEEE-D oontinuarao a receber uma oomplementaçao salarial. em
verba especifica. a Frrn de atingir um piso salarial equivalente a oito e meio iE.5`] salarios
minimos. considerando o valor do salario-minimo nacional. sendo sua 1omada de trabalho
eiqurvalente ai oito (DEI) horas diarias ou quarenta e quatro (44) horas sem anais.

Parágrafo quinto - A observância do salario minimo profissiorial. oonlorme sjuslado nos
parágrafos primeiro e segundo. nao -gerara alterações de posicionamento dos empregados
ri-os enquadramentos e padrões salariais da CEEE¬lIJ. oem este minimo. que sera
respeitado, repercutira nos padrões salariais superiores.

Parágrafo sexto - Havendo reaguste nos pa-droes salariais da CEEE-D navera o
comparativo de qual o salario base maior. o do padrão de enquadramento do empregado
ou o do salario minimo profissional. sendo pago o de valor nialor. ou seia. o mais oenerioo.
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Parágrafo setlimo - Para efeito de calculo de eventuais horas eirtras prestadas pelos
empregados engenheiros da CEEE-D. assim consideradas aquelas eiroedentes e oitava
diaria ou quadragesima quarta semanal. sera sempre considerado o divisor duzentos e
vinte f_22tÍi]i.

Periiigriifo oltavo - CI piso salarial no Estado do Rio Grande do Sul, ffirado pela legislação
estadual nao sera observado para os valores estabelecidos no presente acordo

Parágrafo nono - as empresas do GRUPO CEEE disliibiiirão. conjuntamente. em carater
inoenizalorio e em parcela unica. na data-base de 2o1?l'2D1e. um premio total no valor de
RE 3 milhoes. a ser rateado entre os empregados da CEEE-D e CEEE-GT. D Ftefsriido
premio sera dividido de forma linear aos empregados das categorias CLT e Eir-autarquicos.
e sera creditado na tolha do mes de iunho de 2CIlEi:

Nota Ci rateio ocorrerá de forma linear a todos sir-autarquicos e aos empregados
oeletistas que estiverem na condição de ativos no icadastrio do Grupo CEEE no dia
31 de maio de 201 El Eircluem-se do público os empregados na condição de contrato
de trabalho suspenso na mais de ud (seis) meses contados da data de apuração
rerenda nesta nota.

2. PRDDUTM DAEE
Ds percentuais de produtividade previstos na Clausuia 3 do Acordo ester, continuarão
sendo pegos eiirclusrvamente aqueles empregados ja contemplados como vantagem
pessoal autdnorria tendo como base de calculo exclusivamente c salario de matriz.

3. i\'liHUÉl'lllD$
A CEEE-D continuará concedendo aos seus empregados. a oonlar de Eli 11.99. a titi_ilo de
eriuenio. o percentual de 1% tum por centoi a incidir exclusivamente sobre o salario de
mama. com refloitos somente no 13'” salario e ferias com 1i'3. Cl tempo de seniiçio anterior a
d1.11.eEl. nao sera computado para efeito de pagamento do enuenio.

Parágrafo único - Para efeito de determinaçao do tenho inicial do computo do percentual
de anuênio considerarfse-a o mes de admissão para os que ingressaram a partir do and de
reed

ii. eoiiius .ri.Liiiisiii'rii.oiio
Pi. CEEE-D concederá l:if:`inus-alimentacao no valor mensal de RS 1153.11 (um mil cento e
sessenta e tres reais e crise centavos] que devera ser creditado até o lili” dia de cada mes.
e todos os seus em pregedos. exceto aqueles que estiverem em gozo de aui-rlllo doença por
periodo superior a E meses licenças não remuneradas ou fatias. sendo que os
empregados participarão com o percentual de D.iB“iti (zero virgula oilo por oeritol de sua
rem uneracão fire. limitado a 12% [doze por cento) do valor do bonus

Parágrafo primeiro - Para os casos de empregados em auitlllo doença por acidente do 3
trabalho o bonus alimentacao sera concedido durante todo o periodo de afastamento.
conforme o estabelecido no caput.

Parágrafo segundo: Pia diferenças de bonus alimentacao relioativas a março de 2Ei1`.-' ate
a data de assinatura do acordo serao creditedss em uma única parcela no mes
imediatamente posterior e assinatura do presente instrumento. observado o calendario de
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solicilacao deste beneficio incluem-se as diferenças dos duadecimos de janeiro e fevereiro
de 21318 referentes ao credito eirtra do parágrafo terceiro.

Parágrafo terceiro: Em marco de 2013 o bonus alimentacao sera reaiustada em N12
avos. em substituição ao credito extra do bonus.

5. Auitlua casa HE
A CEEE-D pagará. mensalmente atraves de falha de pagamento um auxilio creche para os
empregados que tenham filhos. com idade entre fl? tseie] e ?2 [setenta e dois} meses. no
valor de Ft$ 465.45 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavosl
p-or filho Esta tiene-ff-trio Sera pago a titulo indenizaldirio. não tendo ntureza salarial, nao se
incorporando eo salario au remuneração para qualquer efeito. neo sendo devido na
inatividade

Parágrafo primeira - Na hipotese de pai e mae serem empregadas do Grupo CEEE. a
auxilio creche sera devido a apenas um deles.

Parágrafo segundo - Cl beneficio ora concedido. requerida com a apresentacao da
certidão de nascimento. será devido a partir do eellmo mes de nascimento dotai filhotei
acompanhada de requerimento da Auxilio Creche

Parágrafo terceiro - Cl b-enefloro sera estendido aos empregados que possuam filhas
legalmente adotados e aqueles que possuam terrno de guarda. curateta ou tutela- No caso
deve ser tem oem apresentado o tenvio legal junto e Certidão de Nascimento

Parágrafo quarto - Na hipotese dos empregados que possuam termo de guarda. tutela ou
curetela deverão a cada Ei (seis) meses. comprovar por documento oficial a manutençao
desta concilçeo. sol: pena de ser suspen so o pagamento.

E. AJUD.e DE CUSTO
A CEEE-D pagare uma Ajude de Custo no valor correspondente a 20% do valor da diaria a
que fanam jus oonforrne a Tabela de Diarias vigente do Estado. aos empregados que
executarem as atividades abaixo elencadas, que no periodo minimo de DE iseisi horas
continuas de perrnanencla ou deslocamento a serviço da CEEE-D. dentro dos limites do
Municipio da sua sede de trabalho nao retornem aos seus locais de iolacao na hora oo
intervalo regular da jornada diaria:
ii Distribtliçãu:
- ligaçao. corte. leitura. fiscalização. proieto e levantamento.
- manutencao a operação dos sistemas de distribuiçao
- inspeaoes de equipamentos em fabricas.
hi Operação
- manutencao e opera-cao de suoestacaes e manutencao de lin has oe transmissao;
- manutenção civil;
- manutenção de protecao e medição.
- manutençao de estações de tratamento d'ag ua.
ci Construcao:
- constmcao de su bostaçües. '
- construçao de Iin has de transmissao.
di Exploração Florestal:
- execucao de servicos de eiipioracao florestal *~ '~.
-ei Segurança do trabalha: '
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- se nricoe de llscailzacao e acompanhamento.
fl Planeiamerito. Estudos Eletricos. Proteção. Controle e tiiormatlzaoao:
- inspeçao de instalações;
- im plantação de instrumentos.
- levantamentos tecnicos

Parágrafo único - A ajuda de custo instituroa não se incorporara eo salario ou
remuneracao para quaiquer efeito. nao se refletindo nas parcelas salariais ou
remuneratorias recebidas pelo empregado.

'r. is* siiutaio
1-1 13* BÂLÁRID DDS APÚSENTADDE. "EI - iit.UTÁliC|LliGDS"
A -CEEE-Et antecipara o pagamento da parcela de 50% (cinqüenta por cento] do 13° salario
dos aposentados 'ei-i-a utarquicos" n-o mes de iulho da cada ano-

1.2 11° aituiinio o-os EM Paeeitoos Ein asiiiaricio Paevtoeiiiciitltlo
A CEEE-D compiementara o pagamento do 13° salário aos empregados que
pemiariecerem no gozo de auxilio-doença ou acidente. atestados pelo INSS. por um
periodo superior a 15 [quinzei dias lou outro prazo definido por legislasaoi e interior a 150
[cento e oitenta) dias. proporcioriatme nte aos meses tralziairiados

7.3 ÂHTECIPAÇ ÃO DD 13° SALÁRIO - CLT
-ti 'ELE EE-D antecipare Eüfifzi fcifldüenta pol' ciento) do 13” salario dos seus empregados ate o
mes de iulho de cada ano cabendo si CE EE-El estabelecer os criterios a serem utilizados.

Parágrafo único - 'U empregado que não desejar esta antecipação devera comunicar a
URH até o dia 15 de junho de 2018.

ti easriricsçoes
8.1 GFtA11FiC.ifliÇÃCl DE FARHÀCIA
iii Gratificação da Faimacla ia percebida patos empregados e eioempregados air-
autáfqüicüa Vinculados á lolha de pagamento continuará a ser paga am 12 {do1a} parcelas
mensais. no percentual de 5.34% (oito virgula trinta e quatro por cento) cada uma.
permanecendo. para efeito do respectivo calculo a seguinte composição satanal até entao
em vigor:
- salario tiasiooj
- gralificacao de confianoa incorporada;
- adicional por tempo de senfiqo;
- anuenio da clsusula 4* da RVCC iIio5aa.DoiIlr9f›5:
- quebra-de-cao-ra.
- pio-ialziore DJ

8.2 GRATIFICAÇÃD ESPECIÀL
Sera criada uma Cornissao Paiitaria para estudar o criterio que susteritara o pagamento da
clausula que trata da Gratificação Especial Nenhum pagarnanto. realizado atualmente
para as localidades previstas no acordo 2ü1l5.i'.ECl'1T. sera suspenso até a coi'icli.lsão dos
trabalhos da Comissão.
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Parágrafo primeira - A Comrssao Par-itária será composta por oito membros. sendo U4
{quatro} indicados pelo Grupo CEEE 01 furo) indicado pelo SENERGISUL. Eli lumi
indicado pelo SENGE. D1 tum) indicado pelo SINTEC e dt (um) indicado pero SINDITEET

Parágrafo segundo - Poderao ser realizadas. no ambito da mediacac do TRT--1. argurrras
reuriioes da Comissao Paritária.

Parágrafo terceiro - Ci estudo da Comissao Paritána nao podera resultar no acrescimo de
localidades previstas no acordo 2D15l2Eii?.

Parágrafo quarta - A Comissao Panrsria devera apresentar o resuttado do estudo no
prazo de ate ED (sessenta) dias contados da data da assinatura da presente ACT

ea eaiii1'ii=tciiicIio iiiiisrisrii. reiviroaiiialvi
A CEEE-D continuará pagando a todos os seus empregados. pero exercicio da funçao
complementar de dirigir veiculos em serviço da propos, uma gratrficaçao mensal e
temporária de HE Ei.?E foilo reais e setenta e seis centavos) por dia dirigido

Parágrafo primeiro - Aos empregados que. no exercicio complementar de dirigir.
conduziram veiculos com rodado duplo no eixo traseiro. o valor os gratificação mensal
temporária sera de R5 t4.a1 iquatoise reais e sessenta e um centavos) por dia dirigido
Caso o empregado dirigir; no mesmo dia, veiculos com rodado dupio no eixo traseiro e
outro tipo de veiculo. prevalecerá a gratificação de maior valor para o oia. nao sendo a
gratificação mensai temporária paga de forme cum utativa

Parágrafo segundo - A cada exercicio da funçao complementar de dirigir veiculos em
serviço. a CEEE - Ei depositara o valor de Ftti 2.91 tdois reais e noventa e um centavos)
por dia. que irá compor um funda de cobertura dos danos causados em veiculos de
propnedade da Empresa e de terceiros, em sinistros em que se envolvam os destinatanos
desta cláusula no exercicio das atividades laborais.

Parágrafo terceiro - Sera forrnada comissão paritária para regulamentar a cobertura dos
danos pelo funda previsto no pai-ágrafo segundo desta cláusula. Apos a regutamentaçao
pela Corriissáo. esta será sirtirnetida a apreciação da Diretoria Colegiada para os
encaminhamentos necasaanos-

Parágrafo quarto: Na hipotese de haver ressarcimento das despesas com consertos de
veiculos de propriedades do CEEE›iIi. por força de decisao )udicial ou náo. os valores
respectivos serao creditados á conta do fundo previsto no caput desta cláusula
Parágrafo quinto: A gratificação prevrsta no caput seia paga a titulo iridenizatorio
enquanto perdurar o exercicio dessa funcao oompiementar nao tendo natureza salarial e
nao se integrando ao salário ou remuneração para qualquer efeito neo sendo devida na
inatividade

ii.zi ois.iiiTii=iciriç.i.o os atras-Feaiss
A CEEE-Cr continuará pagando a todos os seus empregados. admitidos ate 2a.lIi2.2{iiiEl.
que nao percebam as vantagens decorrentes da Resoluçao n° 225. de 14 de abril de 1954.
do extinto Conselho Estadual de Energia Eletrica e da autorização do Poder Eirecutivo
Estadual {Processo n" B-253i'E2) e Determinação Administrativa. de 19 de novembro de
1952. uma gratificação denominada de Apos-Fenas. desde que o em pregado teriha ficadg_.z*¿‹
a disposicao da CEEE-D durante todo o periodo aquisitivo de ferias e nao tenha mais detf' _
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Lê Çfiififir
Eteino:-1 faltas. não iualificadas no periodo. nao rep-sreutindo em qualquer paroela
rem tineratoria e nao sendo devida na inatividade

Parágrafo primeiro - Ú empregado beneflotado por esta clausula e que daseiar fazer usa
do direito facultado pelo art. M3 da CLT taeono de teriast. nao sotrera qualquer reduçao
no valer correspondente a Gratificaçao de .apos-Ferias. considerando para esse efeito e
periodo de ferias como de 30 [trintat dias

Parágrafo segundo - Deverá ser aplicada a proporcionalidade do referido pagamento. em
funçao da frequencia ou assiduidade do empregado durante o periodo aquisitivo de ferias
em-no segue.
at 24 {virtte e quatro) dies comdoe aos que tiverem de E (seis) a 1:1- (iq uaIor1e] faltas,
bi 'IE [diezoitot dias corridos aos que tiverem de 15 (quinze) a 23 {virite e treat fatias,
et 12 tdoaet dias eorrid os aos que tiverem de 24 :vinte e quatroi a 32 {tfl`nta e duas] faltas.

Parágrafo teresina - A gratificação de Apos-Ferias a que fazem tus os empregados da
CEEE-D eontinuara sendo paga no valor de Era rdors terçosi da remuneração mais 113 rum
terço) constitucional do mea em que oonstar oficialmente na eseata de ferias. Considera-se
Como remuneração do empregado o salário nominat. a produtividade. as promoçoas por
merecimento e antiguidade. a gratifreaçao de oonflança rnoorporada. o adicional por tempo
de serviço e anuenios.

Parágrafo quarto - Eiioiuem-ao do pagamento desta vantagem aqueles empregados que
lá DEFUEDEHFI EI Gfatifiüaçäo de Aooa-Ferias de BD ttrlntat dias, nos terrnoe dos etoe
Corioflaaivoe fefefldoa no 'oaput" deste cleusuie exceção do disposto nos Paregrefos
Primeiro e teroetro. que se estendem a todos os empregados da CEEE-D

Parágrafo quinto - Esta gratihoaçeo deixara de ser paga nas seguintes hipoteses:
a] quando o em pregado houver sido dia Pflflsado dos serviços da CEEE-D;
b] quando o empregado solicitar derniseao ou se afastar da CEEE-Ei por motivo de
aposentadoria:
c} quando. por qualquer motivo. não lenha ele feito jus as Íeriae

E.E GRÃTIFICAÇÃG DE CDNFEÀHÇA - IHCDRPORÉÇÃD
#5. CEEE-D eaeegurarà aos empregados que estejam no eiierclcio ou tenham exercido
funçao de confiança por 1D |jdez]› anos ou mais, de forma consecutiva ou interoatada. a
ineoiperaçaq de todos (cam por oento} da maior gratifieaçao de confiança recebida por no
rninimo 2 tdoisi anos no Grupo CEEE
A incorporação apenas ooorrera se o empregado tiver implementado o prazo minimo de
dez anos de exercicio de funçao de confiança da fqmta continua ou intarealada. A CEEE-D
não etittara obrigada e realizar a incorporação proporttionatmenta ao tempo de exercício da
funçao de confiança se o empregado nao tiver dez anos oornrãletoa do eitereleio da funçao
de confiança. na forma prevista nesta ctausula.

Parágrafo primeiro - D empregado que ja tiver incorporada a gratllioaçao. que venha a
ser designado para nova Iunçao de oonfiança. recebera apenas a diferença entre o valor
de gratificação Inoorporade e daquela correspondente ao cargo para o qual tiver sido
designado. desde que este último valor seja superior eo da vantagem incorporada

Parágrafo segundo - A incorporação será paga a partir do mes subsequente em que o
em pregado adquirir as condicoes. _`.§¿‹___
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IPÉ sírio
Parag rafo terceiro - A inoorporaçao sera assegurada nos termos previstos nesta Clau suia
apenas aquetes e-n"iprega-dos que preenc herem seus requisitos ate 28 02.201 E-li.

its il'iIi'3EtiITilii'Cr PGR HORA-AULA
A CEEE-D pagara um incentivo por hora aula. sem natureza saianai. aos empregados que
attiererri como instrutores voluntários e vierem a ministrar aulas nos cursos programados
pelo Centro de Treinamento do Grupo CEEE-CETAF. com iimrtaçao de Iso horas¬auia
anuais.

Parágrafo primeiro: A gratificação prevista no caput desta ciausula sera paga apenas
enquanto durar o exercicio da atividade complementar de instrutor. nao sa integrando ao
salano ou rom uneraçao para quaiquer efeito. nao sendo devida na inatividade

Parágrafo segundo. lI.'is cntarios que estabelecer-so o valor da gratificação. assim como os
requisitos minimos para o exercicio da atividade de instrutor. nos diversos niveis de
conhecimento- serao estabelecidos atraves de Resoluçao de Diretoria. a quai. uma vez
editada, passa a ser parte integrante do presente acordo

Parágrafo terceiro: Ci eiierclcio da função de instrutor. ou a participação como aluno rios
cursos oferecidos p-elo l3ETr°i.F. durante o horário de expediente ou fora dele. não
caracteriaara o exercicio de atividade eiitraordinaria. nao gerando o direito ao recebimento
de horas eiitras.

9. ILUKÍLIDS

5.1 AUXÍLIO A EMPREGADOS PfJiRTilliD-CilFtEEi DE DEFIClÊtiIi:Iiii FISICA
A CEEE-D se compromete a pagar aos empregados portadores de deficisncia fisica. nos
termos do Art. 3°. I. do Decreto tt* 4-43iEllEli'2UÚE. impossibilitados de locorrtoção ao tratiairio
em condiçoes normais. mediante requanmento destes e aferição medica. um auiiilio
mensal no valor equivalente a Ftili 185.58 toento e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito
CEM-BVUEI. U Ettilal não tem natureza salarial. não integrando o salario ou remuneração para
qualquer efeito. nao sendo devido na inatividade.

Parágrafo primeiro - Este auxilio podera ser estendido aqueles empregados portadores
de deficiencia fisica. com limitação de deslocamento nao enquadrados no Art. 3". I do
Decreto -=tri3tIior'¿*oo6._ mediante requerimento a Divisão de Recursos Humanos e afsricao
medica. condicionada a analise e aprovação da Divisão de Segurança e Saude
Uorpacional.

Parágrafo segundo - D beneficio previsto no caput desta ciausuia tambem sera
assegurado aos empregados que possuam deficiencia visual erou auditiva. devidamente
comprovadas atraves de atestado medico.

5.2 ilii..l.ill'.|LIlZ't ili EIIPHEGA DDE Pillito DE PDRTNDDRES DE DEFIÇIÊNGIÃ
A CEEE-D pagará a quantia mensal correspondente ao valor de Ftili 5os.s€l (quinhentos e
nove reais s noventa e oito centavoai. aos empregados que tenham filhos com as
seguintes defrciencias: mental. visual. auditiva. parapiegis e tetraplsgia Tai beneficio sera
estendido aos filhos legalmente adotados e aqueles que possuem termo de guarda.
curatela ou tutela D auxilio nao tem natureza salarial. nao integrando o salario ou
remuneração para qualquer eleito. nao sendo devido na inatividade .C/¡r_
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,ig Çsârâ
Paragraro Primeiro - G auxilio concedido pala CEEE-D na forma desta dausula nao
prejudi-:ara a conoessao similar deferida pela mesma atraves da ctausula decimal primeira.
Item to 1 [licença aos empregados pais de portadores de deficiencia mental] deste Acordo.
a não ser na hipotese de marido e rrtulher. pais de portadores de deticierticle. serem ambos
empregados do Grupo CEEE. quando a apenas um deles sera pago.

Parágrafo Segundo - Ds empregados que possuam temto de guarda. tutela ou curatela
deverão. a Dada tssis] meses comprovar por documento oficial a manutenção desta
condição. sol: pena de ser suspenso o pagamento.

Parágrafo Terceiro- As disposiçoes constantes desta clausuta sao rnaplrcavois aos
etrcep-cronais positivos ljsupardotadost

ss aurtlulo-r=uNEaAL tcLTt
A CEEE-D se compromete a pagar um auxilio-funeral no valor de RS 5.3-f-l-rt.El-it tclnco mit
oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos: aos beneficiarios Na
falta desses. a quem se responsabilizar pela funeral dos seus empregados falecidos. a
CEEE-E1 reefnoolsara as despesas com o funeral ate o valor acima estabelecido Este
beneficio nao tsrn natureza salarial. nao sendo devido na inatividade.

1D. Llt'.iEl"‹lÇrltS
'lü.1 LiCEl\lÇA ADS EMPREGADOS PAIS DE PDRTADDRES DE DEFICIÉHGIÀ
MENTAL
.ri CEEE-D estenoera aos empregados. a nao ser na hipotese de mando e mulher serem
ambos empregados do Grupo CEEE. quando entao. a apenas um deles sera deferida a
vantagem. o direito a uma licença em um dos turnos. con-fon¬ne a freqüência do tratamento
prescrito. desde que curnprarn carga de 44 horas semanais e comprovem. mediante
atestado medico. a necessidade de atendimento junto ao Filho portador de deficiencia
mental

Parágrafo único - As disposiçü-es constantes desta cláusula são inaplioaveis aos
superoora dos tease pclonars positivos).

1fl›.2 LICE NÇL HATEHHIDÀDE
A ÇEEE¬D concederá licença maternidade de tflü toento e oitenta) dias. devendo. para
tanto. ser exigido o competente atestado medico ou certidão de nascimento.

10.3 LlGEHÇ.Ii PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES
A Diretona Colegiada da CEEE-D podera conceder aos empregados regidos
exclusivamente esta C'-LT. concessão de uma licença por ate vinte e quatro meses. para
tratar de interesses particulares. sem percepção da remuneração contratual

Parágrafo único - Durante o periodo da licensa. o empregado que desejar continuar na
oondlcao de participante da Fundacao ELEÍRUCEEE de Seguri-dade Social. podera Faze-
lo. devendo recolher. tambem. as suas expensas. todas as parcelas relativas a
contnbutçao da Patrocinadora

10.1 LICEHÇJL PARA. TRATAR DE DDEHÇIL DE PESSOAS Dá F.lt|iIlLI.|It {GLT}
A CEEE-D concederá aos seus empregados regidos exclusivamente pela CLT uma licença
para tratar de doença de pessoas da familia. a sa her
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- Conjuge. filhos. mae. pai ou pessoa declarada legalmente como dependente junto ao
fviinistierio do Trabalho e Emprego erou Ministerio da Fazenda. que viva sob sua
dependencia economica. corri remuneração integral ate 15 (quinze) dias ou 3ü [trinta]i
meios dias no trienio (a contar a partir de novembro de Eotri Ds casos especiais serao
analisados pela Diretona Colegiada.
A comprovação da necessidade do afastamento do empregado sera efetivada mediante
atestado medico oficial. onde devera constar o nome do enfemio. c grau de parentesco. o
n°. de dias necessanos para atendimento. e a presenca do beneficiário da licença. junto ao
doente

io.: Licença anna nruuizacito r=i=toi=isstoi«iirii.
A CEEE-D se compromete a avaliar. caso a caso. em nivel de Diretoria. a concessão de
licença de ate to {dez} dias durante s vigencia deste acordo. consetaitivos ou nao. a todos
os empregados representados pelo sindicato que desejarem participar de evento referente
a sua atividade profissional [sem prejuizo das verbas salariais e do tempo de serviço)
desde que a solicitação seja efetuada no mliriimo Di' dias antes do evento e seu conteudo
programático aprovado pelo Diretor da area do em pregado solicitante.

Parágrafo unico: a participacao em eventos que gerem afastamentos de ate os ttresi dias
podera ser autonzada pelo Chefe da Dlvisao ou orgão de nivel hleraroulco equivalente.
desde que este aprove o conteúdo programático e o solicitante respeite c prazo de
requisição definido no caput.

11. Paëililio .nssioutonoe
Todo o empregado detentor deste direito fara jus ao pagamento do mesmo em especie ou
em folga. ID número de dias referente ao saldo. para gozo. sera liberado. confonna
necessidade de servico a cnteric das chefias e para conversão em peci.'inia ficara limitado
em de: dias no periodo de vigencia do presente Acordo. Em caso de desligamento ou
falecimento do empregado o saldo do Premio sera pago integralmente na rescisão
contratual.

Parágrafo único - Para aqueles empregados que desejarem receber o Premio
Assiduidade em pectlnia. o pagamento sera efetuado na folha de pagamento nomtal do
mes em que o empregado realizar a soticitaçao por escrito a Divisão de Recursos
Humanos ate o quinto dia útil

12. ACIDENTE DE TRABALHE!
12.1 TRATAMENTD PÀRA RECUPERAÇÃO. REÀPRDVEITÀMENTD Du
asaoaernçíio oo .acioeniraoo oo raii.aALHo
Em caso de acidente de trabalho. reconhecido pela Previdencia Social e pela Empresa a
CEEE-D fornecerá ao empregado tratamento medico. hospitalar, ambulatorial. iaeuratmizi
s medicamentos visando a recoperacao de sua capacidade laboral erou melhoria de
dualidade de vida

Parágrafo Primeiro - Havendo necessidade de tratamento adicional compreendendo os
meios tecnicos disponiveis no Estado do Rio Grande do Sur. para otilizacao de aparelhos
de protese. correção estetica e cirurgia plastica. tais procedimentos poderac ser atendidos
a ciitsrio da Diretoria Colegiada. não incumloindo a CEEE-D qualquer responsabilidade a
nenhum titulo. pelos resultados. eventos intercorrentes. nem agravamentcs
supervenlentes.
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Parágrafo se-gundo - Para todo o empregado que retornar dia acidente de trabalho. a
CEEE-D orovidencrare. erri coniunto corri os orgãos especializados da Previdencia Social.
sua pronta readaptacac profissionai. Ievafiiilo em conta a eventual redução da capacidade
Iaooiativa.

Parágrafo terceiro - É assegurado a CEEE-D. atraves do Servicio Medico da Empresa ou
entidades contratadas, proceder e exames medicos periodioos com a finalidade de
aulosidrar a Empresa quanto a ooncessáo da cláusula.

Parágrafo quarto - Quando o acidente for caracterizado. na perícia medica cficlal_ como
nexo tecnica epidernialificicc. c disposto nesta clausuta se aplicaia quando nao houver
recurso por parte da Empresa.

12.2 IRFtEl3il.lTIEILlDli.£lE DE REHUNERÀÇÃD
a CEEE-D assegurara aos empregados afastados por motivo de acidente de trabalho. a
percepção integral do salario a vantagens que perceoeriam em atividade. mediante a
complemefltaçãio de eventuais diferenças existentes entre o valor percebido pato
empregado lunto a Previdencia Social erou Fundacao CEEE de Sagundacle Social e a
rernuneracão que receberia se em atividade estivesse

Pfllágflfü primeiro - Cl pagamento sera devido desde a data de inicio do beneficio
concedido pela providencie sociat. estando timitedo ao retomo ao trabalho ou a concessão
de opaca ntadcria por invalidez.

Parágrafo segundo - É assegurado a CEEE-El. atraves do Servico Medico da Em presa ou
entidades contratadas. proceder s exames medicos periddicos com a iinaiidade da
subsidiar a Empresa quanto a concessão da ctausula.

12.3 IN DEi'iilZ.iltÇÃiEt
A CEEE-Ei pagará ao empregado regido exclusivamente pela CLT. que vier a sofrer
invaiioez permanente para o trabalho. ou a seus dependentes regularmente inscritos na
Pfeviüäncie Social. se iner e falecer. tendo como causa acidente de trabalho. comprovado
por carte de aposenteciona do INSS por invalidez. no primeiro caso. e por Certidão
PISIPASEPIFGTS emitida pelo INES no segundo caso. urna indenização culo valor
corresponderá a 15 veres o salario basico atritiuido ao empregado no mes do evento. não
podendo ser inferior a R5 13 ?'1$.Bs itreze mil setecentos e dezesseis reais e sessenta a
quatro centavos).

12.4 na iiisio Pon iiiiviu.iosz ou iiionrs
Fica assegurada aos beneficiados da pensão do empregado regido exclusivamente pela
CLT. falecido. ou ao proprio. quando invalidaclo permanentemente para o trabalho. sempre
que Lais eventos decorreram da acidente do trabalho. comprovado por Certidão
Pl5iP.ñ.SEPlFGTS emitida pelo INSS no primeiro caso. e carla de aposentadoria por
invalidez.. na segundo caso. a comptemantacac do beneficio. ceia GEEE-D. tomando-se
por case. para tai fim. o valor da respectiva remuneração contratual como se em atividade
estrvessc. deduzidos os valores percebidos. s titulo de pensão. da ELETRGCEEE e da
Previdencia Social. Esta complementação extinguir-se~a com a cessação do beneficio da
Previdencia Social
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1:-1. ci..ÁusuLas aoiiiinisrrolirivas
13.1 TRANSFERÊHDMS
ai issaeciru.
A CEEE-D. mediante eiisme de cada caso. e luz de iaudo medico e aprovacao da Diretoria
Colegiada. podera. em razao de comprovada moiesiis do em pregado ou dos seus
dependentes legais. promover sua transferencia. sem on us para a CEEE-D para outro local
de trabalho. de modo a facilitar melhores condiçoes de tratamento medico especializado

ui ce siri Pescado cu.io coiit..iuos seus senvicoa rústico
A CEEE-D assegurara a todo empregado. cujo conjuga seja servidor público da
administracao direta ou indireta do lvlunicipio. Estado cu da Uniao. a sua transferencia para
o mesmo local de lotação deste. respeitado o limite territorial do Estado e a existencia -do
vaga compatível com o cargo. desde que aprovado pela Diretoria Colegiada

13.2 DESDDHTDS Eflll FDLHA DE PAGMIENTD
A CEEE-D poderá efetuar descontos nos salarios de seus empregados ativos
complementadas e ex-autárquicas. quando por eles previa e expressamente autorizados e
se referiram a Associacoes. Fundacoes. Cooperativas. Convenios com Dperadoras de
Planos de Saúde. mensalidades sindicais. ferramentas e Utensilios de trabalho não
devolvidos.

Parágrafo primeiro - ri CEEE-D podera efetuar tais descontos a favor de Cooperativas e
Associacoes. desde que estas comprovem as necessarias autorizar;-.ces para tai. geradas
atraves da Assembleia Geral de Associados. convocada por edital em jornal de grande
circulação. juntando-se as respectivas atas e listas de presença que conclulram por tel
autorização.

Parágrafo segundo - .iii CEEE-Ci fica tambem autonzada a dar cumprimento as decisoes
daliberadas pela Assembleia Geral dos associados do SENGE. que eventualmente
venham a instituir contribuições erou aprovam alterações de carater coletivo. desde que
tenham pauta especifica e mediante oomprovaçao da convocaçao e realização da referida
Assembleia.

13.3 TREIHAMENTD
A CEEE-D promoverá o treinamento de seu pessoal atraves de destinaçao de verba
orcamentaria anual. em nivel de Coordenar;-ao. Divisso ou equivalente. em montante nao
inferior a El.B'*illr› [nove de-czlmos por cento] da folha de pagamento dos empregados ativos
considerada a manifestaceo da Diretoria quanto si prioridade no progra ma de treinamento.

13.4 CDMFEHSACÀD DE HORAS EiltTRr\S CGH D VALOR DA GRATtFlC.itÇÃD DE
Cf'JHFtilLHÇiIt
Proa omflfflgados investidos em funcao de confiança a CEEE-D procederá à compensação
do valor da giatificacáo da confianca com o das horas extras. pagando somente o excesso
que nestas se verificar
A compensação ajustada não abrange os empregados investidos em funçao de confiaiiça
designados para cargos de chefra contemplados com as F-Gs dot (Nivel de Tunrial e DGE
tNivel de Se-çaol. da tabela de graliftcaçoes de confiança da CEEE-D

-is.: coiraeivsnçac os .ioaiiirtori os 'm.its.rti.i-io
A duração normal de trabalho diario podera ser elevada em ate duas horas. desde que o
eiicesso de horas em um da seja cornpensado para diininuicao em outro. ¬z:_”¿_
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*,{êc.i..Ei
Parágrafo primeiro - Ci total de horas excedentes a carga tiorana diaria podera ser
convertido em folga. a criterio do empregador e mediante ajuste do erripre-gado com a
Gl`IofiEi imediata E admitida a compensação ainda que es folgas sejam concedidas em
semanas ou peiiodos distintos daqueles em que se -.rerinoar o excesso de Jornada. de
maneira que nao exceda do periodo rneaimo de oi rum] ano.

Parágrafo segundo - Ficam. pelo presente acordo. autonza-das as cei'i'ip-ensaiço-ea de
horario para eleito de eiiciusao do trabalho em dias a serem estabelecidos pela CEEE-D
ea Horas não trabalhadas nessas dias serao compensadas mediante o acresoimo na
iciinada diaria de trabalho.

13.5 RE DUÇJLD Dil JDHHÀDÀ. DE TFI.i¡i.Bi\L HO
Sera concedida reduça-o da jomada de trabalho em ate 2El% das horas mensais
trabalhadas para empregado matriculado em Poa-Graduação, como aluno regular ou
especial. ern areas afins as atividades da CEEE-D, sem redução 5ai¡ri¡||_ desde que
preiriarnenle autorizada pela Diretoria Colegiada

Parágrafo primeiro: aos empregados mainculadoa em mstituiçñ-as ensino com distância
superior a ED ltm de sua lotação podera ser concedida redução de ioirnade de ate 25%.
eiice pcionaimente. desde que preiriamente autorizado pela Diretona Colegiada.

is: coiicueso Tecnico
A CEEE-D em cciniurito com c SENGEJHS compromete-se a fornecer og recursos
necessarios para a pre-miaçao a ser deiiriida, pela Etiiretona Colegiada. para os 3 {trea]
melhores trabalhos tecnicos na area de engenharia. nos moldes dos CEiHTEC's já
realizados.

13.3 ÉÚDPE RAÇÃO TÉGHIGÀ
Ci Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio Grande do Sul e a CEEE-D, compromete-
se a. de comum acordo. organizaram eventos coniuntos. utilizando-as das instalacües
ei-iistentes. e dos serviços disponiiieis no SENC-iE'iRS.

1s.a Gozo oe Feriias
A CEEE-D podera conceder o gozo de ferias anuais em dois periodos. nunca inferiores a
id {dez] dias cada um, desde que haia solicitação do empregado. e não prejudique a
concessão das folgas a que o em pregado tiver direito

Parágrafo único - fila hipotese de substituição temporada de titular de função de
confiança, o substituto perceberá a gratilicaçao correspondente enquanto e proporcional
ao tempo que perdurar a designação transitona. sem prejuizo da percepção. pelo titular. da
mesma vantagem

13.10 SOEREÉVISD
.iii CEEE-D considerará como s-oofeairiso o tempo em que o efnpre-gado pennanecer em
sua regiao de attiaçao iarea de abrangência de iotaçao do empregado - LiD.LTi. desde
que tenha recebido determinação escrita para aguardar a qualquer momento o chamado
Dara o seriiiço Cada escala de sobreeiriso sera. no minimo. de E (seis) horas por
empregado, com eiioeçao leite aos sábados, domingos e feriados quando sera de 12
[desci Horas Fla horas de sobreairiso. para todos os efeitos. serao remuneradas a raüo
de 113 {i.im terço) do salario-hora percebido pelo empregado. 1:-i_*',¡.i_ _
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“Vê strict
Parágrafo primeiro- Somente pode ser convocado para permanecer em sobreaviso. c
empregado que reúne as condiçoes tecnicas e de enquadramento necessarias ao
atendimento de todos os servicos integrantes das atividades cobenas pelo regime de
sobreavlso.

Fanigrirfo segundo- No caso de convocação para o trabalho. o sobreaviso cessaia e, por
conseguinte. começara a contagem das horas-eirtras. no momento em que o mesmo foi
acionado.

Parágrafo terceiro- O simples porte de telefone celular. racliocornunicador ou bip não gera
direito s percepçao de horas de sobreaviso. desde que o empregado nao conste na escala
de sobreaviso.

13.11 BENEFÍCIOS “llil HATUHÃ'
Fica aiustado e convencioriado. com a eficacia constitucionalmente assegurada ao
presente instrumento non-nativo. que os izienofioios ln natura, concedidos pelo Grupo CEEE
aos seus empregados. alem de outros a exemplo de refeição. bonus alimentação, auxilio
saúde. auxilio creche. moradia. energia eletrica e telefone celular nao tem carater
remuneratono e ao salario nao se integram para nenhum efeito.

13.1: esrneiuonos Peovisdairi
Aos empregados que estiverem no periodo de 12 tdozel meses anteriores a obtenção da
aposentadoria por tampo de contribuição fica garantido o emprego ou salario ate com piorar
o tempo a concessao do beneficio piievidenciario. salvo na hipotese de pedido de
demissao ou despedida por iusta causa. Esse direito cessara no momento em que
completado o tempo neosssãno ã obtenção da aposentadoria mesmo no caso de nao ser
e mesma requerida.
D beneficio aqui assegurado fica condicionado a apresentaçao. por pane do empregado a
DRH. da documentação comprobatdnã do tempo de serviço reconhecido pela providencia
social Essa documentação devera ser protocolada nos primeiros trinta dias do periodo
acima mencionado e sera feita mediante contrarrecibo A fatia de apresentaçao
contrarrecibo. dessa documentação, deterrninara a perda do beneficio aqui normaiizado.

13.13 Ditl.TA DE Pifi.GAllilElilTD
G pagamento mensal dos salarios dos vinculados a rolha de pagamento da CEEE-Ei sera
realizado ele o ulbmo dia util de cada mas ressalvadas as hipotesos de forca maior.

13.14 ACERVO FRDFl$siDliliit.L
A CEEE-D fara o reconhecimento expresso. por escrito. sempre que solicitada pelos
em pregados engenheiros. de acervo tecnico profissional realizado. mesmo que em equipe
Este reconhecimento por parte da CEEE-D se dara a paitir da data da assinatura deste
Acordo. sem efeitos retroativos. desde que devidamente apresentadas as Ariolaçoes de
Éesporiaabllidade Tecnicas pelos interessados

14. EIilTlI1.iIiD~E SINDICAL
14.1 TEMPO DE HiiIi|iIDiilliTD SINDICAL
Ci tempo de mandato sindical. para quem o exerça, o lenha exercido ou venlia a exerce-to
e considerado como de efetivo serviço na CEEE-D para aquisicao de direito. a qualquer
tem po. pnsvisto na lei ou regulamento e para todos os efeitos leg ais. J,
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14.: Lieseàciio os oieiasiiirs sir¬ioir.:iiii.
ifii CEEE-D concorda em liberar, atraves de solicitação fomial e especifica do Sindicato.
empregados para atuação iunto e Diretona Sindical, sem prejuizo de sua remuneraçao e
efetividade. oomo se esuvesserri em atividade. ria sua última iolapeo na Companhia.
oorisoariie Lei Esiadual n° Elüfflrlêiü

111.3 LIC Elilçiii Piiiiliiiit .ili.TI"iilIDADEB Sllilüliüiililfl EVENTUAIS
E assegurada aos dirigentes e delegados sindicais eleitos ai liberação sem oroiuizo da
rerniineraçao para dedicaçao a atividades sindicais eventuais. por no maximo 5 icinsoi
dias do ano. a partir de convocação realizada pelo Sindicato. e erioamitthada ei CEEE- D.
rio prazo minimo de 3 [tres] dias uteis antes do inicio da Iioeraç-ao e desde que autorizada
pelo Diretor da Área. Tal concessão não podera gerar quaisquer custos. alem da
rem uneraição do dia liberado.

14.4 LIBERÁÇÃD DE EHPREE-ililflü CDNSELHEIRD DD SIESTEIHA CDHFENGREA

A CEEE-Ei iitieiara o empregado oonseliieiro do Sistema CONFE.i-UE:REa. e seu suplente.
de maneira sisternaiioa. para participar de reunioes de camara e pierierlas. bem some das
oomissdes especificas. sempre que convocado e devidamente autorizado pelo Diretor da
area.

14.5 ÇÚHTRIBUWÃÚ ASSISTE HGIAI..
tlomprornete-se s CEEE-El a operacionalizar o desoorilo assistencial de seus empregados
$i5SU'E!ElEitiiE eo Êifldiüätü. E I-t'lI'i'I|!irél'I'l dia flãtfl ESE-Udtdüüã. ND t2-E5421 GOE Fiãiii El55fli3ÍEidDi5 Ei
desoonto deve ser expressa e individualmente autorizado. Cabe ao Sindicato rtotiflcar a
C-EEE-D da decisao. aprovada por Assembleia. da relaçäo dos associados, do modo e da
forma do desconto. o qual sera repassado ao Sindicato no prazo màirimo de sete {D?]= dias
úteis. apos a realiza-cao do mesmo

15. ESTAEI-lL|Dii.DE FRDVIEDRIIH FU HDAÇAD ELETRDBEEE
Us empregados eleitos ou indicados para a Diretoria Eireoutrva. Conselhos Deliberativo e
Fiscal da Fundaoao ELETRDCEEE terão estabilidade provisoria no emprego desde o dia
da posse ata um ano apos o termino dos respectivos mandatos.

Parágrafo Únloo - Os Candidatos es vagas doa representantes dos participantes e
assistidos terao estabilidade provisoria no emprego desde a data da inscrição às eleiçoes
ate ED (sessenta) dies apos o pleito

is. oi=i.iiTii=icii.çiiio Port 'rFiiria.iiLi-io Eiiii itsoes sUeTEi¡i='.ii.itEAs
iii. CEEE-D corioedera a partir da data de assinatura do presente aoordo. para os
emoregados engenheiros que ei-ceor.ttEim atividades em rede subterrânea. uma gratificação
eotiivalente a 15% [quinze Dor' oentoi do salario nominal. Esta gratificação sera paga
apenas eoqu anto perdurar o exercicio de atividades nestas oondiçoes.

Parágrafo primeiro - A gratificaigäo será ooncedlda a titulo iltderlileldtio. não ieflüü
natureza salarial ou ramurieratona, nao se reftebndo sobre qualquer outra parcela recebida
pelo empregado. seia a que titulo for ou origem tiver
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Lê Çi.i.i
Parágrafo segundo - Apenas poderão exercer as atividades previstas nesta cláusula
aqueles empregados expressamente designados pela Diretoria para o exercicio das
mesmas. .ft habilitação especificada nestas condiçoes não assegura o direito ao
recebimento da gratificação. ficando a concessão da mesmo sempre condicionada a
designação pela Diretoria

11'. GR.iliTlFltIAÇÃ.D PDR HÉTDDD5 DE TFtiIi.BiitLHD DE Lltili-Ut ti'I'ii'iti.
A CEEE-D concederá. a partir da data de assinatura do presente acordo, para os
empregados engenheiros que executam atividades de linha viva em redes de distribuição.
utilizando o metodo ao contato nas tensoes e partir de t3,ttiiv' e em Linhas de
Transmissão da area da Subtransmissao a Subestaçoas da CEEE-Ei com tensão igual ou
superior a dBit'v'. utilizando o metodo a distãncia ou ao potencial uma gratificação
equivalente a 15% iquihze por cento] do salario nominal Esta gratificação sera paga
apenas enquanto peidu rar o exercicio de atividades nestas condiçoes

Parágrafo pririieiro - A gratificação sera concedida a titulo indenizaterio. não tendo
natureza salanai ou rernurieratoria, não se reflotindo sobre qualquer outra parcela recebida
pelo empregado. seja e que titulo for ou origem trver.

Parágrafo segundo - .apenas poderso exeroer as atividades previstas nesta cláusula
aqueles empregados engenheiros expressamente designados pets Eiiretona para o
exercido das mesmas. A mera habilitação especificada em cada tecnica não assegura o
direito ao recebimento da gratificação. flcarido a concessão da mesmo sempre
condicionada à. designação pela Diretoria

td. PARTICIPÀÇÃD NDS RESULTADOS
Sera constituida uma Comissão Peritaria Única entre representantes da Empresa e dos
empregados (por intermedia do sindicato). a qual possibilitará apontar sugestoes quanto
aos indicadores. metas e termos de aplicação do Programa de Participação nos
Resultados. o qual devera ser aprovado pela Diretoria do Grupo CEEE

'U Programa abrangem todos os empregados ativos. Diretores. Adidas que estejam
exercendo suas atividades iunto ao Grupo CEEE. e aos empregados cedidos pela
Empresa a Sindicatos e á Fundação ELE TRDCEEE.

ts. l=Liittiio DE s.ii.uoE
A CEEE-Ei continuará participando no custeio dos planos de saúde no valor ate Pts
3Ei?.35 (trezentos e oitenta e sete reais e tnnta e cinco centavos) por empregado incluindo
dependentes e agregados. limitado ao valor total do piano

Eu. SEGURANÇÀ lt‹tEi=t'irlDt.tiiii.L DD TRifiBitiLHiitDDI=t
A EEEE-D cumpnrá rigorosamente o que estabelecem todas as itiorrnas
Fteguiamentadoras da Portaria 3.214 files questoes de Equipamento de Proteção
individual (HR-Gi e Segurança em tnstataçoes e Serviços em Eletricidade (NR-lui ficam
assegurados aos empregados da CEEE-D o direito de interromper suas tarefas exerce ndo
o direito de recusa sempre que constataram evidencias de nscos graves e iminentes a sua
segurança e saúde. comunicando o tato ao seu superior hierarquioo que ditigenciarã as
medidas cablveis
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V* CEEE
21.FEFII.ifiiDD5
A CEEE-D púciers eniesipsr uu pestergar es mas de fenedes s seu srilerie e senireniermie.

22. REAJUETES- 2'U1B.I2'D1E

12.1 A CEEE-D eenseciers. em D1 Ci9.2ü1E, ses empregadas e ex-empregados vineuiedus
H SU-'=1 ffllflfl de vagamente isnmpiemerilades e ex-sutáirqwsssi. e titulo de recumpusiçäe
Sflieflel. um reeiusle de 1.81% insirziincle seere es vaieres de mam: ssisrisi vigente em EB
de fevereiro de 21318.

22.2 A CEEE-D. em U1 D3 2015. resiuslsrs em 1.31% os ueieres semidus nes eieusules
seciais ei:-iflferme tati-ele abaixe
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23. VIGÉHCM. E .AERA.NGÊN¬CIA DO IIIGDRDD
O presente eeerde Vigerafél de U1EI3.2Ci1? ele 2B.Ei2.2D1EI e abrangerá a todos es
empregedes Elevus. apesentedee eâeeuterquiczes e complementadas representados pela
SE NGE. aplicando-se s estes ss eisusuiss ennfeme segue:

ai Elileeeeflines Anriiirriens ATÉ smuiss:
Tedes as cláusulas de presente aeersle

Ia) EMPREGADOS ADIIIITIDDS A PARTIR DE 11111 1.11953:
Tedss ss clàus uias, exceto: Fireduiiviciacie e Gratifieaçâe ee Farmácia

ei CDHPLEHENTADO5 PELO GRUPO CEEE:
i=iEeeMPcis|çAe SALARIAL.
i:iEsi:i:ii~iTe Eigi FDL!-IA DE PAGAMENTO;
PL.AhIü DE SAUDE.
ceNTeieuiçÃD Aesisi“Ei~ii:'.:iAi.

z li
:II AFDSEHTAÚÚÊI EI-ÀUTARÚUICÚE:

RECCII'|'IF'O5IÇ.fli.U SALARIAL:
DÉSCCI NTD EM FOLHA DE PÀGAMENTÚI ~..-rj:-_.
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V' CEEE
DÉEIMCI-TERCEIRO SALÁRIOS DOS APÚSENTADOS EF.-PIUTÀRUUICUS;
PLfi-.NU DE SAUDE.
CONTRIBUIÇÃO .\'-'i.SSiSTEI-ii`JI.¿'i.L.

Parágrafo único - A CEEE-D se compromete a inisiar as negociações relativas a revisão
deste Aoordo Normativo. no prazo de ate EG iseseeniaj dias -do termmo da irigencia do
presente fluoordo. ____
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Diretor
I_.z<3

Julie Eiüi HÚÍEII'

Diretor
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