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Por um lado o SlNDšCATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO 90 RIO GRANDE DO SUL
» SENGE, com sede em Porto Alegre, RS, na Av. Érico Verissimo, 960, inscrito no CGCMF
sob n°. 92.675.362fO001~09, devidamente autorizado por assembieia geral, neste ato
representado por seus diretores ao final identificados, e de outro lado a COMPANI-BA
ESTABUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE GT,
empresa concessionaria de serviços públicos de energia eletrica, com sede em Porto Alegre
na Rua Joaquim Porto Villanova n°. 20€, Predio A, 7° andar, inscrita no CGCMF sob o n°
92.7t5.812.0001-31, representada por seus diretores ao final identificados, firmam acordo
coletivo sob cláusulas e condições seguintes

ACORDO COLETIVÕ 20171201 9

1. RECOMPOSIÇÃO SALAREAL
A CEEE-GT concederá aos empregados e exernpregados vinculados a sua folha de
pagamento (complementadas e ex-autarquicos), a tituio de recomposição salarial, um
reajuste de 4,69”/0 incidindo sobre os valores da matriz saiariai vigente em 28 de fevereiro
de 2017, a partir de 01.11.2017.

Parágrafo primeiro -- As diferenças salariais retroativas a 0111201? serao quitadas na
folha de pagamentos de março de 2018, observado o fechamento do calendario de folha de
pagamentos.

Parágrafo segundo ~ As diferenças dos valores das cláusulas sociais, exceto bonus..
retroativos a 01.03.2017 serao quitadas na foiha de pagamentos de março de 20i8,
observado o fechamento do caiendario de folha de pagamentos.

Parágrafo terceiro - Ajustam as partes que a contar de 01.11.2001, e enquanto estiver em
vigor a Lei n°. 4950-A/66, os empregados engenheiros da CEEE-GT receberão um salario
minimo profissional equivaiente a oito e meio salários (8,5) minimos, considerado o valor do
salario-minimo nacional, sendo sua jornada de trabalho equivalente a oito (08) horas diarias
ou quarenta e quatro (44) horas semanais. O presente aiuste nao importa em
reconhecimento, para qualquer efeito, de piso saiariat anterior diverso para os empregados
engenheiros da CEEE-GT, sendo reconhecido como vaiido aquele praticado pela CEEE-GT
até 01.11.2001.

Parágrafo quarto - Aiostam as partes que os empregados enquadrados como
il/ieteorologistas da CEEE-GT continuarão a receber uma cornptementaçao salariai, em
verba especifica, a fim de atingir um piso sašariai equivalente a oito e meio (8,5) salarios
minimos, considerando o valor do salario-mínimo nacional, sendo sua jornada de trabalho
equivalente a oito (08) horas diarias ou quarenta e quatro (44) noras semanais.

Parágrafo quinto - A observância do salario minimo profissional, conforme ajustado nos
parágrafos primeiro e segundo, nao gerará alterações de posicionamento dos empregados
nos enquadramentos e padrões saiariais da CEEE-GT, nem este mínimo, que sera
respeitado, repercutira nos padrões salariais superiores.

Parágrafo sexto - Havendo reajuste nos padrões salariais da CEEBGT havera o
comparativo de quai o salário base maior, o do padrao de enquadramento do empregado ou
o do salario minimo profissional, sendo pago o de vašor maior, ou seja, o mais benéfico.
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Parágrafo sétimo - Para efeito de calculo de eventuais horas extras prestadas pelos
empregados engenheiros da CEEE-GT, assim consideradas aquetas excedentes a oitava
diaria ou quadragesirna quarta semanal, sera sempre considerado o divisor duzentos e vinte
(220).

Parágrafo oitavo »~ O piso salarial no Estado do Rio Grande do Sul, fixado pela legislação
estaduaš, nao sera observado para os vaiores estabelecidos no presente acordo.

Parágrafo nono -~ as empresas do GRUPO CEEE distribuiräo, conjuntamente, em carater
indenizatória e em parcela unica, na data-base de 201772019, um prêmio total no valor de
R$ 3 milhões, a ser rateado entre os empregados da CEEE-D e CEEE~GT. O referido
premio sera dividido de forma linear aos empregados das categorias CLT e Ex-autarquicos,
e sera creditado na folha do mas de junho de 2018;

Nota: O rateio ocorrerá de forma linear a todos ex-autarquicos e aos empregados
celetistas que estiverem na condição de ativos no cadastro do Grupo CEEE no dia 31
de maio de 2018. šxcluem-se do publico os empregados na condição de contrato de
trabatno suspenso ha mais de 06 (seis) meses contados da data de apuração
referida nesta nota.

2. PRl3DUTiVtt)AElE
Os percentuais de produtividade previstos na Cláusula 3 do Acordo 95/97, continuarão
sendo pagos exclusivamente aqueles empregados ja contemplados como vantagem
pessoal autônoma. tendo como base de calculo exclusivamente o salario de matriz.

3. Artuênios
A CEEE-GT continuará concedendo aos seus empregados, a contar de 01.11.99, a titulo de
anuënio, o percentual de 1% (um por cento) a incidir exclusivamente sobre o salario de
matriz, com reflexos somente no 13° salário e ferias com 1/3. O tempo de serviço anterior a
0t.11.'l138, nao sera computado para efeito de pagamento do anuenio.

Parágrafo único - Para efeito de determinação do termo inicial do cômputo do percentual
de anuenio consideranse-a o mês de admissão para os que ingressaram a partir do ano de
1098.

4. aonus Ai_lrvienrAçÃo
A CEEE-GT concederá bõnueaiimentaçäo no valor mensal de RS 1.183,11 (um mil cento e
sessenta e tres reais e onze centavos)que devera ser creditado até o 10° dia de cada mes.
a todos os seus empregados, exceto aqueles que estiverem em gozo de auxilio doença por
periodo superior a 0 meses, licenças não remuneradas ou faltas, sendo que os empregados
participarão com o percentual de 0,8% (zero virgula oito por cento) de sua remuneração fixa,
limitado a 12% (doze por cento) do valor do bônus.

Parágrafo primeiro - Para os casos de empregados em auxilio doença por acidente do
trabalho o bonus alimentação sera concedido durante todo o periodo de afastamento,
conforme o estabetecido no caput.

Parágrafo segundo: As diferenças de bônus alimentação retroativas a março de 2017 até a
data da assinatura do Acordo serao creditadas em uma única parceta no mes
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imediatamente posterior a assinatura do presente instrumento, observado o calendario de
sošicitaçäo deste beneficio. incluem-se as diferenças dos duodecimos de ianeiro e fevereiro
de 2018 referentes ao credito extra do parágrafo terceiro.

Parágrafo terceiro: Em março de 2Ui8 o bônus alimentação sera reajustado em 1/12 avos,
em substituição ao credito extra do bônus.

5. Auxitio CRECHE
A CEEE-GT pagará, mensaimente, atraves de foiha de pagamento um auxilio creche para
os empregados que tenham fiãhos, com idade entre O7 (sete) e 72 (setenta e dois) meses,
no valor de R$ 465,46 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)
por tiino, Este beneficio sera pago a título indenizatório, não tendo natureza salarial, não se
incorporando ao salario ou remuneração para qualquer efeito, não sendo devido na
inatividade.

Parágrafo primeiro - Na hipótese de pai e mãe serem empregados do Grupo CEEE, o
auxíiio creche sera devido a apenas um deles.

Parágrafo segundo - O beneficio ora concedido, requerido com a apresentaçao da
certidão de nascimento, sera devido a partir do sétimo mês de nascimento do(a) fišno(a)
acompanhada de requerimento do Auxítio Creche.

Parágrafo terceiro ~ O beneficio será estendido aos empregados que possuam filnos
iegaimente adotados e aqueles que possuam termo de guarda, curatela ou tuteia. No caso
deve ser também apresentado o termo legai iunto a Certidão de Nascimento.
Parágrafo quarto - Na hipotese dos empregados que possuam termo de guarda, tutela ou
curatela deverão a cada 6 (seis) meses, comprovar por documento oficial a manutençao
desta condição, sob pena de ser suspenso o pagamento

6. AJUDA DE CUSTO
A CEEE-GT pagará uma Ajuda de Custo no valor correspondente a 20% do valor da diaria a
que fariam jus conforme a Tabela de Diarias vigente do Estado, aos empregados que
executarem as atividades abaixo elencadas, que no período minimo de O6 (seis) horas
continuas de permanência ou deslocamento a serviço da CEEE-GT. dentro dos limites do
Municipio da sua sede de trabalho não retornem aos seus locais de iotaçäo na nora do
intervalo reguiar da iornada diária:

a)Operação:
~ manutenção de usinas;
» manutenção e operação de subestaçoes e manutenção de linhas de transmissao;
- manutençao e operação de sistemas de telecomunicações;
› manutençao civit'
- manutenção de proteção e medição; /at
« manutençao de estações de tratamento d agua.
b) Construção:
- instalaçao de sistemas de telecomunicações;
~ construçao de subestaçöes;
- construção de linhas de transmissão;
- execução de serviços de topografia e geologia.
c) Segurança do trabatho:
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- serviços de fiscalização e acompanhamento.
di Pianeíarnento, Estudos Elétricos, Proteção, Controle e Normatização:
- inspeção de instalações;
- irnpiantaçao de instrumentos;
~ ievantameotos técnicos.
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Parágrafo único « A ajuda de custo instituída não se incorporara ao salário ou remuneração
para qualquer efeito, não se refletindo nas parcelas salariais ou remuneratorias recebidas
peão empregado.

1. 13° entanto
'ist 13° SAt.ÁRiO DOS APOSENTADOS “EX - AUTÁRQLNCOS”
A CEEE-GT antecipara o pagamento da parcela de 50% (cinqüenta por cento) do 13° salario
dos aposentados “ex«autarquicos” no mês de julho de cada ano.

7.2 t3° SALÁRK) DOS EMPREGADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
A C&EE-GT complementara o pagamento do 13° salario aos empregados que
permanecerem no gozo de au×ilio¬doença ou acidente, atestados pelo it\lS$, por um
periodo superior a 15 (quinze) dias (ou outro prazo definido por legisiaçäo) e inferior a 180
(cento e oitenta) dias, proporcionatmente aos meses trabalhados.

7,3 ANTECIPAÇÃO BO 13° SALÁRIO - CLT
A CEEE-Gt antecipara 50% (cinquenta por cento) do 13° salario dos seus empregados até
o mes de iuiho de cada ano, cabendo a CEEE-GT estabeiecer os criterios a serem
utiiizados.

Parágrafo único - O empregado que não deseiar esta antecipação deverá comunicar a
ÍDRI-i até o dia 15 de junho de 2018.

s. oRArii=icAçöEs
si snA¬riFicAçÃo os r=âaMÁc|A
A Gratificação de Farmácia já percebida pelos empregados e exempregados ex-
autarquicos, vincuiados à foiha de pagamento continuará a ser paga em 12 (doze) parceias
mensais, no percentual de 8,34% (oito virgula trinta e quatro por cento) cada uma.
permanecendo, para efeito do respectivo cálculo a seguinte composição satarial ate entao
em vigor:
- salario basico;
- gratificação de confiança incorporada;
- adicional por tempo de serviço;
- anuênio da cláusuša 43 RVDC 06599006/9?'~5;
- quet:›ra~de-caixa;
- pro-iabore DJ.

se oRATii=icAcÃo Espectro.
Sera criada uma Comissão Paritaria para estudar o criterio due susteritara o pagamento da
cláusula que trata da Gratificação Especiat. Nenhum pagamento, realizado atuatmente para
as locaiidades previstas no acordo 2(I116¡20t7, sera suspenso ate a conciusäo dos trabaihos
da Comissão.
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Parágrafo primeiro - A Comissão Paritaria sera composta por oito membros, sendo O4
(quatro) indicados pelo Grupo CEEE, Ot (um) indicado pešo SE:Íi\iERGiSUL, Oi (um) indicado
peio SENGE, O1 (um) indicado pelo Sil\iTEC e O1 (um) indicado peio SWDETEST.

Parágrafo segundo - Poderão ser reatizadas, no âmbito da mediação do TRT4, algumas
reuniões da Comissão Paritária.

Parágrafo terceiro - O estudo da Comissão Paritária não poderá resuitar no acréscimo de
iocaiidades previstas no acordo 2018/2017,

Parágrafo quarto - A Comissão Paritária deverá apresentar o resuitado do estudo no prazo
de até 60 (sessenta) dias contados da data da assinatura do presente ACT.

as oRAriFicAçÃo MENSAL TEiviPoRÁRiA
A CEEE-GT continuará pagando a todos os seus empregados, pelo exercicio da função
compiementar de dirigir veiculos em serviço da propria, uma gratificação mensal e
temporária de R$ 8,76 (oito reais e setenta e seis centavos) por dia dirigido.

Parágrafo primeiro - Aos empregados que, no exercicio compãementar de dirigir
conduzirem veiculos com rodado dupio no eixo traseiro, o valor da gratificação mensal
temporária será de R$ 14,61 (quatorze reais e sessenta e um centavos) por dia dirigido
Caso o empregado dirigir, rio mesmo dia, veicuios com rodado duplo no eixo traseiro e outro
tipo de veiculo, prevaiecera a gratificação de maior valor para o dia. não sendo a
gratificação mensal temporária paga de forma cumulativa.

Parágrafo segundo - A cada exercicio da função complementar de dirigir veicuios em
serviço, a CEEE - GT depositara o valor de R$ 2,91 (dois reais e noventa e um centavos)
por dia, que irá compor um fundo de cobertura dos danos causados em veiculos de
propriedade da Empresa e de terceiros, em sinistros em que se envoivam os destinatários
desta ciáusula no exercicio das atividades iaborais.

Parágrafo terceiro ~ Será formada comissão paritaria para reguiamentar a cobertura dos
danos pelo fundo previsto no parágrafo segundo desta cláusula. Apos a reguiamentacão
peia Comissão, esta será submetida à apreciação da Diretoria Coiegiada para os
encaminhamentos necessários.

Parágrafo quarto: Na hipótese de haver ressarcimento das despesas com consertos de
veicuios de propriedades do CEEE-GT, por força de decisão iudiciai ou não, os valores
respectivos serão creditados à conta do fundo previsto no caput desta ciáusuia,

Parágrafo quinto: A gratificação prevista no caput sera paga a titulo indenizatorio,
enquanto perdurar o exercicio dessa função complementar, não tendo natureza saiariai e
não se integrando ao saiario ou remuneração para qualquer efeito, não sendo devida ea
inatividade.

3.4 oRArii=icAçÃo DE Anos-FÉRiAs
A CEEE-GT continuará pagando a todos os seus empregados, admitidos até 28.02.2018,
que nao percebam as vantagens decorrentes da Resoiução n° 228, de 14 de abril de 1954
do extinto Conselho Estaduai de Energia Eletrica e da autorização do Poder Executivo
Estadual (Processo n° 8.253/62) e Determinação Administrativa, de 19 de novrübro de
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1962. uma gratificação denominada de Após-Ferias, desde que o empregado tenha ficado à
disposição da CEE-.ÍE~GT durante todo o periodo aquisitivo de férias e não tenha mais de
ãicinco) faitas não justificadas no periodo, não repercutindo em qualquer parceia
remurieratoria e não sendo devida na inatividade.

Parágrafo primeiro « O empregado beneficiado por esta ciausula e que desejar fazer uso
do direito facultado pelo art. 143 da CLT (abono de ferias), não sofrerá qualquer redução no
valor correspondente à Gratificação de Apos-Ferias, considerando para esse efeito o
período de ferias como de 30 (trinta) dias.

Parágrafo segundo - Deverá ser aplicada a proporcionalidade do referido pagamento, em
funçao da frequência ou assiduidade do empregado durante o período aquisitivo de ferias
como segue:
a) 24 (vinte e quatro) dias corridos aos que tiverem de 6 (seis) a 14 (quatorze) faitas;
io) t8 (dezoito) dias corridos aos que tiverem de fã (quinze) a 23 (vinte e três) faltas;
c) 12 (doze) dias corridos aos que tiverem de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas.

Parágrafo terceiro - A gratificação de Apos-Ferias a que fazem jus os empregados da
CEEE-GT continuará sendo paga no valor de 213 (dois terços) da remuneração mais U3
(um terço) constitucionai do mês em que constar oficialmente na escala de ferias.
Considerase como remuneração do empregado o salario nomiriai, a produtividade, as
promoções por merecimento e antigüidade, a gratificação de confiança incorporada, o
adicional por tempo de serviço e anuêniosc

Parágrafo quarto - Exciuem-se do pagamento desta vantagem aqueles empregados que ia
percebem a Gratificação de Apos-Ferias de 30 (trinta) dias, nos termos dos atos
concessivos referidos no “caput” desta cláusula, exceção do disposto nos Paragrafos
primeiro e terceiro) que se estendem a todos os empregados da CEEE-GT

Parágrafo quinto » Esta gratificação deixará de ser paga nas seguintes hipóteses:
a) quando o empregado houver sido dispensado dos serviços da CEEE-GT;
o) quando o empregado solicitar demissão ou se afastar da CEEE-GT por motivo de
aposentadoria;
c) quando, por quaiquer motivo, não tenha ele feito jus as ferias.

as oaAT|FicAçÃo oe coneiança - iNcoRPoRAçÃo
A CEEE-GT assegurara aos empregados que estejam no exercicio ou tenham exercido
funçao de confiança por 10 (dez) anos ou mais, de forma consecutiva ou intercalada, a
incorporação de füO% (cem por cento) da maior gratificação de confiança recebida por no
minimo 2 (dois) anos no Grupo CEEE.
A incorporação apenas ocorrerá se o empregado tiver impiernentado o prazo mínimo de dez
anos de exercicio de funçao de confiança de forma continua ou intercaiada. A CEEE-GT
não estara obrigada a reaiizar a incorporação proporcionaimente ao tempo de exercicio da
funçao de confiança se o empregado não tiver dez anos completos do exercicio de funçao
de confiança, na forma prevista nesta ciausula.

Parágrafo primeiro ~ O empregado que ia tiver incorporada a gratificação, que venha a ser
designado para nova função de confiança, recebera apenas a diferença entre o vaior da
gratificação incorporada e daqueia correspondente ao cargo para o quai tiver sido
designado, desde que este ultimo valor seja superior ao da vantagem incorporada.
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Parágrafo segundo e A incorporação será paga a partir do mês subsequente em que o
empregado adquirir as condições.

Parágrafo terceiro - A incorporação sera assegurada nos termos previstos nesta Cláusula
apenas aqueles empregados que preencherem seus requisitos até 28.82.2019,

8.6 tNCENTšV0 POR HORA-AULA
A CEEE~GT pagará um incentivo por nora aula, sem natureza saiarial, aos empregados que
atuarem como instrutores voiuntários e vierem a ministrar auias nos cursos programados
pelo Centro de Treinamento do Grupo CEEE-CETAF, com limitação de 240 horas-aula
anuais.

Parágrafo primeiro: O incentivo previsto no caput desta cláusuia sera pago apenas
enquanto durar o exercicio da atividade compiementar de instrutor, não se integrando ao
saiário ou remuneração para qualquer efeito, não sendo devida na inatividade.

Parágrafo segundo: Os criterios que estabešeceräo o valor do incentivo, assim como os
requisitos minimos para o exercicio da atividade de instrutor, nos diversos niveis de
conhecimento serão estabelecidos atraves de Resolução de Diretoria, a quai, uma vez
editada, passa a ser parte integrante do presente acordo.

Parágrafo terceiro: O exercicio da função de instrutor, ou a participação como aluno nos
cursos oferecidos peão CETAF, durante o horário de expediente ou tora dele, não
caracterizará o exercício de atividade extraordinária, não gerando o direito ao recebimento
de horas extras.

9. Auxiuos
9.1 AUXÍLIO A EMPREGADOS PORTADORES DE DEFlClÊNClA FÊSiCA
A CEEE-GT se compromete a pagar aos empregados portadores de deficiencia fisica, nos
termos do Art. 3°, i, do Decreto n° 44300/2006, impossibilitados de iocomoção ao trabašho
em condições normais, mediante requerimento destes e aferição medica, um auxišio mensal
no vaior equivalente a R$ 185,58 (cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos),
o qual não tem natureza salarial, não integrando o salario ou remuneração para quaiquer
efeito, não sendo devido na inatividade,

Parágrafo primeiro - Este auxilio poderá ser estendido àqueies empregados portadores de
deficiencia física, com limitação de deslocamento não enquadrados no Art. 3°, I, do Decreto
44300/2096, mediante requerimento à Divisão de Recursos Humanos e aferição medica,
condicionada a análise e aprovação da Divisão de Segurança e Saúde Ocupacional.

Parágrafo segundo - O beneficio previsto no caput desta cláusuša também será
assegurado aos empregados que possuam deficiência visual efou auditiva, devidamente
comprovadas atraves de atestado medico ii ~*Õ
9.2 AUXÍLIO A EMPREGADOS PAIS UE PORTADORES DE E)EFtCiÊNCIA
A CEEE-GT pagará a quantia mensal correspondente ao valor de R$ 509,98 (quinhentos e
nove reais e noventa e oito centavos), aos empregados que tenham filhos com as seguintes
deficiências: mental, visual, auditiva, paraplegia e tetraplegia. Tal beneficio será estendido
aos filhos iegalmente adotados e aqueles que possuem termo de guarda, curatela cyuteia.
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O auxiiio não tem natureza salarial, não integrando o salário oo remuneração para quaiquer
efeito, nao sendo devido na inatividade.

Parágrafo primeiro « O aoxiiio concedido pela CEEE-GT na forma desta ciausuia não
prejudicará a concessão similar deferida peia mesma através da cláusula décima primeira,
item i0.i (iicença aos empregados pais de portadores de deficiencia mental) deste Acordo,
a não ser na hipotese de marido e mulher, pais de portadores de deficiência, serem ambos
empregados do Grupo CEEE, quando a apenas um deles sera pago.

Parágrafo segundo -» Os empregados que possuam termo de guarda, tuteia ou curatela
deverão, a cada (seis) meses, comprovar por documento oficial a manutenção desta
condição, sob pena de ser suspenso o pagamento.

Parágrafo terceiro - As disposições constantes desta cláusula são inapiicaveis aos
excepcionais positivos (superdotados).

9.3 AUXÉUO-FUNERAL (CLT)
A CEEE-Gi' se compromete a pagar um auxilio-funeral no valor de R3 5.844,94 (cinco mit
oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) aos beneficiários. Na faita
desses, a quem se responsabiiizar peio funeral dos seus empregados falecidos, a CEEE-GT
reemioolsara as despesas com o funerai até o vaior acima estabelecido. Este beneficio não
tem natureza salarial. não sendo devido na inatividade.

10. UCENÇAS À
10.1 UCENÇA AOS EMPREGADOS PAIS DE PORTADORES DE DEFICIENCRA MENTAL
A CEEE~C5T estenderá a todos os empregados, a não ser ria hipotese de marido e rnuiher
serem ambos empregados da CEÉBGT, quando entao, a apenas um oleies sera deferida a
vantagem, o direito a uma iicença em um dos turnos, conforme a frequencia do tratamento
prescrito, desde que cumpram carga de 44 horas semanais e comprovem, mediante
atestado medico, a necessidade de atendimento junto ao filho portador de deficiencia
mentai.

Parágrafo único - As disposições constantes desta ciausuia são inapiicaveis aos
soperdotados (excepcionais positivos),

16.2 LECENÇA MATERNHDAIJE
A CEEE-GT concederá licença maternidade de 186 (cento e oitenta) dias, devendo, para
tanto, ser exigido o competente atestado medico ou certidão de nascimento.

18.3 EJCENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTECULARES
A Diretoria Colegiada da CEEE-GT poderá conceder aos empregados regidos
exclusivamente pela CLT, concessão de uma licença por ate vinte e quatro meses, para
tratar de interesses particulares, sem percepção da remuneração contratuai.

Parágrafo único »~ Durante o periodo da licença, o empregado que desejar continuar na
condição de participante da Fundação ELETROCEEE de Seguridade Social, podera faze-io,
devendo recolher, tambem, às suas expensas, todas as parceias reiativas a contribuição da
Patrocinaciora.
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10.4 LICENÇA PARA TRATAR DE DOENÇA DE PESSOAS DA FAMILEA (CLT)
A CEEE-GT concederá aos seus empregados regidos exciusivamente peta CLT uma licença
para tratar de doença de pessoas da família, a saber:
- Cônjuge, filhos, mae, pai ou pessoa declarada legalmente como dependente junto ao
Ministerio do Trabalho e Emprego e/ou Ministerio da Fazenda, que viva sob sua
dependência econômica, com remuneração integrai até 15 (quinze) dias ou 30 (trinta) meios
dias no triênio (a contar a partir de novembro de 2017). Os casos especiais serão
anašisados pe-ia Diretoria Colegiada.
A comprovação da necessidade do afastamento do empregado sera efetivada mediante
atestado médico oficial, onde devera constar o nome do enfermo, o grau de parentesco, o
n°. de dias necessarios para atendimento, e a presença do beneficiário da iicença, iunto ao
doente.

10.5 LICENÇA PARA ATUALIZAÇÃO PROHSSEONAL
A CEEE-GT se compromete a avaliar, caso a caso, em nívei de Diretoria, a concessão de
licença de até 10 (dez) dias durante a vigência deste acordo, consecutivos ou nao, a todos
os empregados representados pelo sindicato que desejarem participar de evento referente a
sua atividade profissionai (sem prejuízo das verbas salariais e do tempo de serviço), desde
que a solicitação seja efetuada no minimo G7 dias antes do evento e seu conteúdo
programático aprovado peio Diretor da area do empregado solicitante.

Parágrafo único: a participação em eventos que gerem afastamentos de até O3 (tres) dias
podera ser autorizada pelo Chefe da Divisão ou Órgão de níver hierárquico, desde que este
aprove o conteúdo programático e o solicitante respeite o prazo de requisição definido no
caput.

11. PRÊEVHO ASSÊOUIDADE
Todo o empregado detentor deste direito fará jus ao pagamento do mesmo em especie ou
em foiga. O número de dias referente ao saido, para gozo, será liberado, conforme
necessidade de serviço a criterio das chefias e para conversão em pecúnia ficara limitado
em dez dias no periodo de vigência do presente Acordo. Em caso de desligamento ou
falecimento do empregado o saido do Prêmio será pago integralmente na rescisão
contratual

Parágrafo único - Para aqueles empregados que desejarem receber o Prêmio Assiduidade
em pecúnia, o pagamento será efetuado na folha de pagamento normal do mês em que o
empregado realizar a solicitação por escrito a Divisão de Recursos Humanos ate o quinto
dia utii.

12. ACIDENTE DE TRABALHO
12.1 TRATAMENTO PARA RECUPERAÇÃO, REAPROVEITANEENTO OU
READAPTAÇÃO DO ACHDENTADO DO TRABALHO
Em caso de acidente de traoaiho, reconhecido pela Previdencia Social e peia Empresa, a
CEEE~GT fornecerá ao empregado, tratamento medico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial
e medicamentos visando a recuperação de sua capacidade iaboral e/ou melhoria de
qualidade de vida.

Parágrafo primeiro - Havendo necessidade de tratamento adicional compreendendo os
meios tecnicos disponiveis no Estado do Rio Grande do Sul, para utiiizaçäo de aparelhos de
prótese, correção estetica e cirurgia plástica, tais procedimentos poderão ser atendidos a
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criterio da Diretoria Coiegiacla, não incurnbindo a CEEE-GT qualquer responsabilidade, a
nenhum tituio. pelos resultados, eventos intercorrentes, nem agravamentos supervenientes.

Parágrafo segundo - Para todo o empregado que retornar de acidente de trabalho, a
CEZEEGT providenciará, em conjunto com os órgãos especializados da Previdência Social,
sua pronta readaptaçäo profissional, levando em conta a eventuai redução da capacidade
iaborativa.

Parágrafo terceiro ~ É assegurado a CEEE-GT, atraves do Serviço Medico da Empresa ou
entidades contratadas, proceder à exames medicos periódicos com a tinaiidade de subsidiar
a Empresa quanto a concessão da cláusula.

Parágrafo quarto ~ Quando o acidente for caracterizado, na perícia medica oficial, como
nexo tecnico epidemiológico, o disposto nesta cláusula se aplicará quando não houver
recurso por parte da Empresa.

12.2 ianeourreisionoe os REMUNERAÇÃO
A CEEE-GT assegurara aos empregados afastados por motivo de acidente de trabalho, a
percepção integrai do salario e vantagens que perceberiarn em atividade, mediante a
complementação de eventuais diferenças existentes entre o valor percebido pelo
empregado junto a Previdencia Social eiou Fundação CEEE de Seguridade Sociat e a
remuneração que receberia se em atividade estivesse.

Parágrafo primeiro ~ O pagamento será devido desde a data de inicio do beneficio
concedido pela previdência sociat, estando limitado ao retorno ao trabalho ou a concessão
de aposentadoria por invalidez.

Parágrafo segundo - É assegurado a CEEE-GT, atraves do Serviço Médico da Empresa ou
entidades contratadas, proceder a exames medicos periódicos com a finaiidade de subsidiar
a Empresa quanto a concessão da cláusula.

12.3 WDENSZAÇÃO
A CEEE-GT pagará ao empregado regido exciusivamente pela CLT. que vier a sofrer
invatidez permanente para o trabalho, ou a seus dependentes regularmente inscritos na
Previdencia Social, se vier a falecer, tendo como causa acidente de trabalho, comprovado
por carta de aposentadoria do iNSS por invalidez, no primeiro caso, e por Certidão
PES/'PASEP/FGTS emitida pelo lNSS no segundo caso, uma indenização cujo valor
corresponderá a 15 vezes o salário basico atribuido ao empregado no mês do evento, nao
podendo ser inferior a R$ “l3.7'iô,6-4 (treze mit setecentos e dezesseis reais e sessenta e
quatro centavos).

12.4 r=~sNsÃo aos iNvA1_rosz ou rvronre
Fica assegurada aos beneficiários da pensão do empregado regido exclusivamente pela
CLT, falecido, ou ao próprio, quando invaiidado permanentemente para o trabašho, sempre
que tais eventos decorreram de acidente do trabaino, comprovado por Certidão
PES/PASEPIFGTS emitida pelo INSS no primeiro caso, e carta de aposentadoria por
invalidez, no segundo caso, a cornpiementaçäo do beneficio, pela CEEE-GT, tornando-se
por base, para tal fim, o valor da respectiva remuneração contratual como se em atividade
estivesse, deduzidos os valores percebidos, a titulo de pensão, da ELETROCEEE e da
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Previdencia Social. Esta complementaçao extinguir-se-á com a cessaçao do benefício da
Previdência Social “

13. CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
13.1 TRANSFERÊNCIAS
a) ESPECiAL
A CEEE-GT, mediante exame de cada caso, à luz de laudo medico e aprovação da Diretoria
Colegiada, poderá, em razão de comprovada moléstia do empregado ou dos seus
dependentes legais, promover sua transferência, sem ônus para a CEEE-Gi' para outro
local de trabalho, de modo a facilitar melhores condições de tratamento medico
especializado.

b) DE EMPREGADO CUJO CÔNJUGE SEJA SERVIDOR PÚBLECO
A CEEE-GT assegurara a todo empregado, cujo cônjuge seja servidor publico da
administração direta ou indireta do Municipio. Estado ou da Uniao, a sua transferencia para
o mesmo iocai de iotaçäo deste, respeitado o limite territorial do Estado e a existência de
vaga compativel com o cargo, desde que aprovado pela Diretoria Colegiada.

í3.2 DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
A CEEE-GT podera efetuar descontos nos salarios de seus empregados ativos,
cornpiementados e ex-autarouicos, quando por eëes previa e expressamente autorizados e
se reterirem a Associações, Fundações, Cooperativas, Convenios com Operadoras de
Planos de Saúde, mensaiidades sindicais, ferramentas e utensiiios de trabairio não
devolvidos.

Parágrafo primeiro - A CEEE-GT poderá efetuar tais descontos a favor de Cooperativas e
Associações, desde que estas comprovem as necessárias autorizações para tal, geradas
atraves de Assembleia Geral de Associados, convocada por editei em jornal de grande
circulação, juntando~se as respectivas atas e listas de presença que concluíram por tai
autorização.

Parágrafo segundo ~ A CEEE-GT fica também autorizada a dat cumprimento as decisões
deliberadas peia Assembieia Gerai dos associados do SENGE, que eventualmente venham
a instituir contribuições e/ou aprovem alterações de caráter coletivo, desde que tenham
pauta especifica e mediante comprovação da convocação e realização da referida
Assembleia.

13.3 TREINAMENTO
A CEEE-GT promoverá o treinamento de seu pessoai atraves de destinação de verba
orçamentária anual, em nivei de Coordenação. Divisão ou equivalente, em montante não
inferior a 0,9% (nove décimos por cento) da foiha de pagamento dos empregados ativos,
considerada a manifestação da Diretoria quanto à prioridade no programa de treinamento.

13.4 COMPENSAÇÃO DE HORAS EXTRAS COM O VALOR DA GRATIFICAÇÃO DE
CONFIANÇA
Aos empregados investidos em função de confiança, a CEEE-GT procederá à compensação
do valor da gratificação de confiança com o das horas extras, pagando somente o excesso
que nestas se verificar.
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A compensação ajustada não abrange os empregados investidos em função de confiança
designados para cargos de chefia contemplados com as FGS 001 (Nivel de Turma) e 002
(Nivel de Seção), da tabela de gratificações de confiança da CEEE-GT.

t3.5 COMPENSAÇAO DA JORNADA DE TRABALHO
A duração normal de trabalho diario poderá ser elevada em ate duas horas, desde que o
excesso de horas em um dia seja compensado peia diminuição em outro.

Parágrafo primeiro - O totai de horas excedentes à carga horária diária poderá ser
convertido em folga, a criterio do empregador e mediante ajuste do empregado com a chefia
imediata. É admitida a compensação ainda due as folgas sejam concedidas em semanas ou
periodos distintos daqueles em que se verificar o excesso de jornada, de maneira que não
exceda do periodo máximo de O1 (um) ano.

Parágrafo segundo - Ficam, pelo presente acordo, autorizadas as compensações de
horario para efeito de exclusão do trabalho em dias a serem estabeiecidos pela CEEE-GT.
As horas não trabairiadas nesses dias serão compensadas mediante o acréscimo na
jornada diaria de trabalho.

13.6 REDUÇÃO DA JORNABA DE TRABALHO
Sera concedida redução da jornada de trabalho em ate 28% das horas mensais trabaihadas
para empregado matriculado em Pos-Graduação, como aluno reguiar ou especial, em áreas
afins às atividades da CEEEAGT, sem redução salarial, desde que previamente autorizada
pela Diretoria Colegiada.

Parágrafo primeiro; aos empregados matriculados em instituições ensino com distancia
superior a 60 km de sua lotação, poderá ser concedida redução de jornada de até 25%,
excepcionalmente, desde que previamente autorizado pela Diretoria Colegiada.

13,7 conicuaso Tecnico
A CEEE~GT em conjunto com o SENGEJRS, compromete-se a fornecer os recursos
necessários para a premiação a ser definida, peša Diretoria Colegiada, para os 3 (três)
melhores trabalhos tecnicos na area de engenharia, nos moldes dos CONTEC's já
realizados.

13.8 cooi=eeAçÃo ¬rÉcNicA
O Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio Grande do Sui e a CEEE-GT, compromete-
se a, de comum acordo, organizaram eventos conjuntos, utilizando-se das instalações
existentes, e dos serviços disponiveis no SENGE/RS.

13.9 cozo os Festas
A CEEE~GT podera conceder o gozo de ferias anuais em dois periodos, nunca inferiores a
ii) (dez) dias cada um, desde que haja solicitação do empregado, e não prejudique a
concessão das folgas a que o empregado tiver direito.

Parágrafo único - Na hipotese de substituição temporária de tituiar de função de confiança,
o substituto perceberá a gratificação correspondente. enquanto e proporcional ao tempo que
perdurar a designação transitória, sem prejuizo da percepção, peão titular, da mesma
vantagem.
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13.10 SOBREAVISO “ V
A CEEE-GT considerará como sobreaviso o tempo em que o empregado permanecer em
sua região de atuação (área de abrangência da lotação do empregado - UO.l.T), desde que
tenha recebido determinação escrita para aguardar a qualquer momento o chamado para o
serviço. Cada escala de sobreaviso será, no minimo, de 6 (seis) horas por empregado, com
exceção feita aos sábados, domêngos e feriados quando sera de 12 (doze) horas. As horas
de sobreaviso, para todos os efeitos, serao remuneradas a razao de 1/3 (um terço) do
salario-hora percebido peio empregado.

Parágrafo primeirc» Somente pode ser convocado para permanecer em sobreaviso, o
empregado que retina as condições técnicas e de enquadramento necessárias ao
atendimento de todos os serviços integrantes das atividades cobertas pelo regime de
sobreaviso.

Parágrafo segundo- No caso de convocação para o trabalho, o sobreaviso cessara e, por
conseguinte, começará a contagem das horas-extras, no momento em que o mesmo for
acionado.

Parágrafo terceiro- O simples porte de telefone ceiular, radiocomunicador ou hip não gera
direito à percepção de horas de sobreaviso, desde que o empregado não conste na escala
de sobreaviso.

13.11 BENEFÍCIOS “IN NATURA”
Fica ajustado e convencionado, com a eficacia constitucionalmente assegurada ao presente
instrumento normativo, que os benefícios in natura, concedidos peio Grupo CEEE aos seus
empregados, além de outros a exemplo de refeição, bônus alimentação, auxilio saúde,
auxilio creche, moradia, energia eietrica e telefone celular nao têm caráter remuneratório e
ao salário não se integram para nenhum efeito.

13.12 ESTABMDADE PROVISÓRIA
Aos empregados que estiverem no periodo de 12 (doze) meses anteriores a obtenção da
aposentadoria por tempo de contribuição fica garantido o emprego ou salario ate completar
o tempo à concessão do beneficio previdenciário, saivo na hipotese de pedido de demissão
ou demissão por justa causa. Esse direito cessará no momento em que completado o tempo
necessario a obtenção da aposentadoria, mesmo no caso de nao ser a mesma requerida.
O beneficio aqui assegurado fica condicionado a apresentação, por parte do empregado a
DRH, da documentação comprobatória do tempo de serviço reconhecido pela previdência
sociai. Essa documentação deverá ser protocolada nos primeiros trinta dias do periodo
acima mencionado e sera feita contra recibo. A falta de apresentaçao, contra recibo, dessa
documentação, determinará a perda do beneficio aqui normatizado.

13.13 DATA DE PAGAMEMTO
O pagamento rnensai dos salarios dos vincuiados a folha de pagamento da CEEBGT sera
realizado até o último dia útii de cada mês, ressaivadas as hipóteses de força maior.

13.14 ACERVO ?ROFISSiONAi.
A CEEE-GT fara o reconhecimento expresso, por escrito, sempre que soiicitada peios
empregados engenheiros, de acervo tecnico profissional realizado, mesmo que em equipe,
Este reconhecimento por parte da CEEE-GT se dara a partir da data da assinatura deste.
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Acordo, sem efeitos retroativos, desde que devidamente apresentadas as Anotações de
Responsabišidade Tecnicas peios interessados.

tá. ENTIDADE SlNDiCAL
14.1 TEMPO DE MANDATO SINDECAL
O tempo de mandato sindical, para quem o exerça, o tenha exercido ou venha a exerce-lo, e
considerado como de efetivo serviço na CEEE-GT para aquisição de direito, a quaiquer
tempo, previsto na iei ou regulamento e para todos os efeitos iegais.

tdi i..iBERAÇ.ÃO BE DIREGENTE SENDICAL.
A CEEE-GT concorda em liberar, atraves de solicitação formal e especifica do Sindicato,
empregados para atuação junto a Diretoria Sindical, sem prejuizo de sua remuneração e
efetividade. como se estivessem em atividade, na sua uitima iotação na Companhia,
consoante Lei Estaduai n° 9G?3/90.

14.3 LICENÇA PARA ATEVIDADES SiNDlCAiS EVENTUAIS
É assegurada aos dirigentes e cieiegados sindicais eieitos a liberação, sem preiuizo da
remuneração, para dedicação a atividades sindicais eventuais, por no máximo 5 (cinco) dias
do ano, a partir de convocação realizada pelo Sindicato, e encaminhada ã CEEE-GT, no
prazo minimo de 3 (tres) dias uteis antes do início da liberação e desde que autorizada peio
Diretor da Area. Tai concessão não podera gerar quaisquer custos, aiem da remuneração
do dia iiberado.

14.4 LIBERAÇÃO DE EMPREGADO CONSELHEIRO DO SISTEMA CONFEAICREA
A CEEE-Gi' liberara o empregado conselheiro do Sistema CONFEA/CREA e seu suplente,
de maneira sistemática, para participar de reuniões de câmara e plenárias, bem como das
comissões específicas, sempre que convocado e devidamente autorizado pelo Diretor da
area.

14.5 CONTRi8t.iiÇÃO ASSESTENCML
Compromete-se a CEEE-GT a operacionaiizar o desconto assistencial de seus empregados
associados ao Sindicato, e também dos não associados. No caso dos não associados o
desconto deve ser expressa e individualmente autorizado. Cabe ao Sindicato notificar a
CEEE-GT da decisao. aprovada por Assembleia, da relação dos associados, do modo e da
forma do desconto, o qual sera repassado ao Sindicato no prazo máximo de sete (07) dias
uteis, apos a realização do mesmo.

15. ESTABILIDADE PROVISÓREA FUNDAÇAO ELETROCEEE
Os empregados eieitos ou indicados para a Diretoria Executiva, Conselhos Deiiberativo
e Fiscal da Fundação ELETROCEEE terão estabiiidade provisória no emprego desde o
dia da posse ate um ano apos o termino dos respectivos mandatos.

Parágrafo único - Os candidatos as vagas dos representantes dos participantes e
assistidos terão estabiiidade provisória no emprego desde a data da inscrição as
eieições ate 60 (sessenta) dias apos o pleito.

16. GR›'§.TiFiCAÇAO POR METODOS DE TRABALHO DE LINHA ViVA AO CONTATO E
A DÍSTANCEA
A CEEE-GT concederá, a partir da data de assinatura do presente acordo, para os
empregados engenheiros que executam atividades de linha viva em Subestações, utiiizando
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o método ao contato nas tensões a partir de i3,8t‹\/, e em Linhas de Transmissão da CEEE-
GT com tensão igual ou superior a 69kV, utiiizando o metodo a distancia, uma gratificação
equivalente a 15% (quinze por cento) do salario nomiriai. Esta gratificação sera paga
apenas enquanto perdurar o exercicio de atividades nestas condições.

Parágrafo primeiro « A gratificação sera concedida a titulo indenizatorio, não tendo
natureza salariai ou remuneratória, não se refletindo sobre qualquer outra parceta recebida
pelo empregado, seja a que titulo for ou origem tiver.

Parágrafo segundo - A habilitação especificada em cada tecnica e obrigatória mas nao
assegura o direito ao recebimento da gratificação ficando a concessão da mesma sempre
condicionada à designação pela Diretoria.

Parágrafo terceiro - O empregado engenheiro que perceber a gratificação desta cláusula,
não fará jus a Gratificação por Metodo de Trabalho de Linha Viva ao Potencial. ou seia, não
são ciáusuias cumulativas.

17. GRATIFICAÇÃO POR MÉTODOS DE TRABALHO DE LiNi~tA VIVA AO POTENCML
A CEEE-GT concederá, a partir da data de assinatura do presente acordo para os
empregados engenheiros que executam atividades de linha viva em Subestações e Linhas
de Transmissão, utilizando o metodo ao potencial com tensão igual ou superior a 69irV, uma
gratificação equivalente a 15% (quinze por cento) do salario nominai. Esta gratificação sera
paga apenas enquanto perdurar o exercicio de atividades nestas condiçoes,

Parágrafo primeiro ~ A gratificação será concedida a titulo indenizaiorio, não tendo
natureza saiariai ou rernuneratoria, não se retietindo sobre quatquer outra parceta recebida
pelo empregado, seia a que titulo for ou origem tiver.

Parágrafo segundo - A habilitação especificada nesta tecnica e obrigatória mas não
assegura o direito ao recebimento da gratificação, ficando a concessão da mesma sempre
condicionada ã designação pela Diretoria.

Parágrafo terceiro - O empregado engenheiro que perceber a gratificação desta clausula,
não fara jus a Gratificação por Método de Trabalho de Linha Viva ao Contato e a Distancia.
ou seja, não são cláusulas cumulativas.

18. PARTICEPAÇAO NOS RESULTADOS
Sera constituida uma Comissão Paritária Única entre representantes da Empresa e dos
empregados (por intermédio do sindicato), a qual possibiiitara apontar sugestoes quanto aos
indicadores, metas e termos de aplicação do Programa de Participação nos Resultados, o
quai deverá ser aprovado pela Diretoria do Grupo CEEE.

O Programa abrangerá todos os empregados ativos, Diretores, Adidos que estejam
exercendo suas atividades iunto ao Grupo CEEE, e aos empregados cedidos pela Empresa
a Sindicatos e a Fundação EELETROCEEE.

19. PLANO os sixuos
A CEEE~GT continuará participando no custeio dos pianos de saúde no vaior de ate R$
387,35 (trezentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos) por empregado, incluindo
dependentes e agregados, iirriitado ao valor total do piano. /,
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28. SEGURANÇA INDiVlDUAt. DO TRABALHADOR
A CEEE-G? cumprirá rigorosamente o que estabelecem todas as Normas
Regulamentadoras da Portaria 3.214. Nas questões de Equipamento de Proteção individual
(NR-6) e Segurança em instalações e Serviços em Ešetricidade (NR-10) ficam assegurados
aos empregados da CEEE-GT o direito de interromper suas tarefas exercendo o direito de
recusa sempre que constataram evidências de riscos graves e iminentes à sua segurança e
saude, comunicando o fato ao seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas
cabíveis.

21. PEREADOS
A CEEE-GT poderá antecipar ou postergar os dias de feriados a seu critério e conveniência.

22. REAJUSTES 2918/2619

22.1 A CEEE-GT concederá, em Of 09.2018, aos empregados e exempregados vinculados
a sua folha de pagamento (complernentados e ex~autárquicos), a titulo de recomposição
salarial, um reajuste de 1,81% incidindo sobre os valores da matriz salarial vigente em 28 de
fevereiro de 20i8.

22.2 A CEEE-Gi”, em 01.03.2018, reajustará em 1,81% os vaiores contidos nas cláusulas
sociais, conforme tabeia abaixo.
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if*_i Ja incluido 1/12 avos correspondente a dissolução do creditoiextra de 2018.

23, vioêivcia E Aaaâuoëucrâ oo Aconoo
O presente acordo vigorará de 01.03.2017 até 28.02.2019 e abrangerá a todos os
empregados ativos, aposentados e›<~autárquicos e complementados representados pelo
SENGE, aplicando-se a estes as cláusulas conforme segue:

a) EtvlPREGADO$ At3ilItiTiDO$ ATÉ 3t110l93:
“fodas as ciáusulas do presente acordo

bi EMPREGADOS ADMFFIDOS A PARHR DE G1r"i1i1993:
Todas as cláusulas, exceto: Produtividade e Gratificação de Farmácia .
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C) OOMPLEMENTADOS PELO GRUPO cEEEz
REoOivzPOsiçÃO sALARiAL;
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO;
PLANO DE SAUDE,
cONTRlBu:ÇÃO AssisTENciAL.

d) APOSENTADOS Ex-AuTÁRQu|cosz
REcOiv1POsiÇÃO sALARiAL;
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO;
DÉOIMO-TERcEiRO sALÁRiOs Dos APOSENTADOS Ex-AuTÁROuêcOs;
PLANO DE sAUDE.
cONTR1Bu|çÃO AssisTENciAL.

Parágrafo único - A CEEE-GT se compromete a iniciar as negociações relativas a revisão
deste Acordo Normativo, no prazo de até 60 (sessenta) dias do termino da vigência do
presente Acordo.
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Direto

Diretor
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graiz

Julio Eloi Hofer
Diretor
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