
ACORDO  COLETIVO  DE  TIIABALHO  2022/2024,  OUE
El\lTF[E  §1  CELEBFIAN,  DE  UM  LADO,  a  CEl\ITRO  DE
PESOLJ[SAS  DE  ENEF]GIA  ELETRICA -  CEPEL,  E,  DE
OUTFto         LADO,        OS        SE US        EM P F] EGADOS,
DEVIDAMENTE   REPRESENTADOS   PELO   SINDICATO
DOS TIIABALHADOFtES l\lAS EMPF]ESAS DE ENEFtGIA
DO   F)lo   DE  JANEIFto   E   REGl^O  (SINTERGIA-F)J)   E
PELO S]NDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO
RIO DE JAI`IEIRO (SENGE-RJ)

-DA ABIIANGENC]A

Este  Acoi.do   Coletivo  de   Trabalho   abrange   a  todos   os   empregados   do   CEPEL
represontados pelas entidades sindicals signatarias.

CL^USuLAS DE NATUF]EZA S6CIO-ECONOMICA

- DO FIEAJUSTE SALAFtlAL

As tabelas salariajs do CEPEL serao r®ajustadas da seguinte forma:

11.

9,00®/a  (nove  por cento),  a ssr aplicado,  de forma  retroativa,  a  partir de
01.05.2022, sobre as tabelas salariais vigentes em 30.04.2022;

3,13% (tree virgula treze par cento), sobre as tabelas salariais vigentes em
30.04.2022, com efeitos retroativos a 01.05.2022, a ser aplicado  na folha
de outubro/2022, paga em 01.11.2022;

Ill.       O reajuste contido no item ll fica condicionado a efetiva operacionalizacao
do Beneficio de Assistencia a Sadde (BAS),  consoante a implemontacao
das  condic6es  descritas  nas  Clausulas  Vig6sima  a  Vig6sima  Terceira
deste   Acordo   e   a   inexistencia   ou   encerramento   de   ac6es  judiciais
impetradas pelas entidades signatarias deste Acordo ou pela Associapao
due   Empregados  do   CEPEL   (ASEC),   que   discutam   o   Beneffoio  de
Assjstencia a Satlde do CEPEL;

lv.       8Oryo (oitenta par canto) do lpcA, roferente ao perfodo compreendido entre
01.05.2022 e 30.04.2023, a partir de 01.05.2023, sem efeitos retroativos;

V.       O CEPEL se compromete a avaliar a possibilidade de amplier o reajuste
contido  no  item  IV,  observado  a  limite  maximo  correspondente  a  100°/a
(com   por  cento)  do   lpcA,   referento  ao  periodo  compreendido  entre
01.05.2022   e   30.04.2023,   consoante   sua   disponibilidade   financeiro-
ongamentaria e respeitado a cumprimento integral do presente Acordo;



Vl.       0  reajuste  contido  no  item   lv,   a  ocorrer  a  partir  de  01.05.2023,  fica
condicionado  a  efetiva  operacjonalizapao do  Beneffcio  de  Assistencia a
Sadde (BAS),  consoante a implementapao das condie6es descritas nas
Clausulas Vig6sima a Vig6sima Terceira deste Acordo.

- DO PAGANENTO NENSAL DE SAL^Ftlo

0 CEPEL se compromete a efetuar a pagamento dos salarios no primeiro dia util do mss
subsequente ao vencido.

Pafagrafo   Prim®iro:   0  CEPEL  disponibilizara   ao  empregado  o  comprovante   de
pagamento dos salarios, com a rospectiva discriminapao das importancias pagas e dos
descontos efotivamente efotuados, observada a competencia do recct)imento.

Pefagrafo   Seguirdo:   Do   comprovante   supracitado,   devera   tambem   constar   a
importancia relativa aos dep6sitos do Fundo de Garantia par Tempo de Servisos, devido
a Conta Vlnculada do empregado optante, conforme estabelecido na legislapao vigente.

i__=:= - Doe DEeco.ITo€ a^nm^ie EII FOLi+A
0 CEPEL, mediante pr6via autoTizapao dos empregados, podefa efetuar descontos em
follia de pagamento, observado a limite maxima previsto na logislaeao vigente e a ordom
de prioridade de descontos, que devera privilegiar as obrigap6es logais.

Pardgrato Prim®lro: 0 desconto integral de consignac6es voluntarias autorizadas pelo
empregado,  tais  como  parcelas  relativas  as  mensalidades  sjndicajs  de  empregados
asscx3iados,  emprestimo  consignado,  plano  de  satde  e  odontol6gieo,  deverao  ser
somados para fins de caleulo do limite disposto na lei em vigor.

Pardgrafo S®9undo: Caso a soma dos valores a serem descontados em determinado
mes    exceda    a    limite    legal,    a   quitacao   das    obrigap6es   volunfarias    sera    de
responsabilidade do empregado.

Ill_ ___ __  , _.__ . : -Do p^FtcEL^IIENio DAB FEFti^e

As f6rias poderao, em caraler excepcional, ser parceladas em ate 3 (tres) perfodos, urn
due quais nao podefa ser inferior a 14 (quatorze) dias corridos e os demais nao poderao
ser inferiores a 5 (cinco) dias corridos cada urn, conforme previsto na lei eel vigor.

Pardgrafo  Olilco:  Quando  o  empregado  optar  pela  conversfro  de  1/3  (urn terco)  do
perfodo de f6rias a que tiver diroito em abono pocuniario, as f6rias pod®fao ser gozadas
excepcionaLlmente em 2 (dais) periodos.
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-DA GFtAThFICAC^O DE F:EFtlAS

Flea estabelocido que a gratificaeao de f6rias a ser praticada aos empregados do CEPEL
admitidos ate 30/04/2022 sera de 75°/a (setenta e cjnco par cento), garantidos os direitos
adquiridos.

REREffigEEEREifiHffiHffil -DA AI\ITEclpACAo Do 132 sAL^R[o

0 adiantamento de  50°/o (cinquenta  por cento) do clecimo terceiro  salario  podera  ser
solieitado  na  escala  anual  de  f6rias  e  devera  ser  percebido  em  conjunto  com  o
pagamento das ferias.

Pardgrafo   Prlmelro:   Para   aqueles   empregados   que   nao   tenhani   solicitado   o
adiantamento descrito no  caput da presente clausula,  a valor correspondente a 50°/o
(cinquenta par cento) do decimo teroeiro salario podera ser page ate o mss de julho clo
ano corrente, de acordo com a disponibilidade financeira e oroamentaria.

Pardgralo  S®gundo:   Nao  sera  concedido  o  adiantamento  previsto  no  Pafagrafo
Primeiro aos empregados que estiverem no poriodo de experiencia, hip6tese na qual a
adiantamento sera praticado no mss de novembro, na forma da lei vigente.

=T              --Do Ou^DRO DE FEceo^L
Durante  a vig6ncia deste Acordo,  a  CEPEL concorda em  preserver a quantidade de
pcetos de trabalho existentes em 30.04.2022, conforme a seguir disposto:

I.           0 quadro de  referencia  a  ser utilizado  para atendimento  as disposi§6es
contidas  nesta  Clausula,   referente  ao  mss  de   abril/2022,  6  de  267
empregedos;

11.          Durante a vigencia deste Acordo, o CEPEL podera substituir at610o/o (dez
por cento) dos empregados, considerando a quantitativo citado no item I;

Ill,        A   substitui9ao   de   empregado   eventualmente   desljgado   devefa   ser
realizada em ate 90 (noventa) dias.

IV.        Os desligamentos de empregados. que ocorram no perfodo compreendido
entre 01,05.2022 e 30.04.2023, deverao se restringir a aposentados pela
previdencia oficial ou aposentaveis, na forma abalxo descrita:

a)    At6 31.12.2022, empregados que possuam:
Homens.  idade + tempo de contribuicao 2 99 pantos; e
Mulheres:  idade + tempo de contribuicao ± 89 pantos.

b)    Ate 31.12,2022, empregados que possuam:
Homens:  idade ± 65 anos; e
Mulheres:  idade ± 62 anos.
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V. Os desligamentos do  empregados que  nao  se  enquadrom  nos  crit6rios
acima descritos, quais sejam, nao aposentados ou nao apos®nfaveis, qu®
ocorram  no  periodo  de  compreendido  entre  01.05.2023  e  30.04.2024,
deverao so restringir a,  no matimo,  4% (quatro per cento) do quadro de
reforencia citado no item  I; e

Vl.        Adicionalmente  is  verbas  rescis6rias  relativas  a  demissao  sem  justa
cailsa, a CEPEL pagafa pectlnia, no valor total de 1]$ 82.150,00 (oitenta e
dais   mil,   cento   e   cinquenta   reais),   aos   empTegados   eventua]mente
desligados  ro  periodo  de  vigencfa  doste  Acordo,  correspondente  a  36
(trinta e seis) moses de plano de sadde.

PerfegraTo  Prlmolro:  As  disposic6es desta Clausula  nao  se  aplicam  aos  pedidos  de
demissao, ds demiss6os por jilsta causa o as demiss6es consensuais (Artigo 484-A da
Consolidapao das Leis do Trabalho) .

Pardgrafo Segundo: As disposi§6es desta Clatisula nao se aplicam aos emprogados
atrangidos pelas estabilidades provis6rias de emprego, previstas na legislapao vigento
ou concedidas por meio deste Acordo.

cLAusulAs DE BEi`iEFleios

i±fi:jiee* -DOs FtEAiusTEs DOs BEi\iEFfcios
Ccon exce§ao do previsto nas Clalisulas VIg6sima a Vig6sima Terceira, os gastos com
o  plano  de  custeio  de  benefieios  praticados  polo  CEPEL  serao  reajustados,  ro  que
couber, na forma abaixo disposta:

I.           A partir de o1.05.2022 -12,13% (doze virgula trez® par cento), referente a
100%  (com  por  canto)  do  lpcA do  porfodo compreendido  ontre  01.05.2021  e
30.04.2022; e

11.          A partir de o1.05.2023 -considerando o mesmo percentual a ser aplicado
para o reajuste salarial disciplinado  nos itens  lv,  V e Vl, da Clausula Segunda
deste Acordo.

i - DO A uxJuO+uni ENT^CAo/FtEJ=E]¢Ao

0 CEPEL fornecera,  mensalmente,  a sous empregados,  auxilio-alimentapao/refeicao,
correspondonte  a  29  (vinte  a  nove)  tickets,  no  valor  unitario  de  face  de  R$  45,33
(quarenta e cinco reais e trinta e tr6s centavos).

:`--:.:i



Paragrafo Pr]molro: a empregado podefa optar pelas seguintes convers6es:

I.           100% (oem par cento) do valor em auxilio alimentacao;

11.          100% (com por cento) do valor em auxilio refei¢ao; e

111.        50%   (cinquenta   por  cento)   do   valor   em   ailxilio   alimentapao   e   50°/a
(cinquenta par canto) do valor em auxilio refeicao.

PafagraLlo Sogundo: A partir de 01.11.2022, o valor ilnitario de face definido no oapuf
delvefa ser reajustado  para  F]$ 50,83  (cinquenta  reais e oitenta e tres centavos),  sem
efoitos retroativos.

ParagraTo Tercolro: 0 valor mensal definido no aapuf devera ser reajustado, a partir de
01.05.2023, oonsiderando o mesmo peroentual a ser aplicado para o reajuste salan.al
disciplinado nos itens IV, V e Vl, da Clausula Segunda deste Acordo.

Pf]rdgrafo Quarto:  Durante a vigencia deste Aoordo,  entre os meses de novembro e
dezembro,  o  CEPEL  concedera  credito  exl:ra  ("13'  cartela'')  corre§pondente  ao valor
mensal aplicado no mos da conoessao.

Pafagralo  Quinto:  0  CEPEL se compromete  a manter a  referido  benefieio  para os
empregados afastados por motivo de auxiliordoenca,  acidente de ti.abalho ou  licenca-
maternidade.

Ei±REE]maEpeq - DO AuxfuocFiECH E7p FIE-EscOIA
A  concessao  do  auxiliocreche  pelo  CEPEL  se  clara  mediafite  reembolso  para  os
dependentes clos sous empregados com idade compreendida enti.e 6 (seis) moses e 6
(seis)  anos,  resguardando  a  perTodo letivo,  ate  a valor mensal de  R$  1.058,91  (mil  e
cinquenta e oito reais e noventa e urn centavos) par dopendente, com valores validos a
partir de 01.05.2022.

Paragrafo Prfme]ro: 0 valor mensal definido no cap(if dovera ser reajustado, a partjr
de 01.05.2023, considerando a mesmo percentuaJ a ser aplicado para a rcajuste saJarial
disciplinado nos itens lv, V e Vl, da Clausula Segunda deste Acordo.

Pardgrafo Segundo: Fica estaLbelecido que a aplicacao desse benef icio somente sera
concedida ap6s a perfodo de concessao da licen9a-maternidade e, tambem, nos casos
em qu® a enipregada tenlia optado pela prorrogapao do perrodo da licenca-maternidade
(Lei n9 11.770, de 09 de setembro de 2008).

Parfegrato  T®rc®lro:  A  concessao  deste   beneffcio  durante   o  periodo  de  licenca-
maternidade somente sera admitida caso a mae  nao tenha condieao  de saade para
cuidar do dependente, condi§ao essa devidamente comprovada pela area de satlde do
CEPEL.



Pafagrafo QLiarto: A transformapao do auxnio-creche em auxflio-babs somente so dafa
quando ficar identificado, pela area de 9estao de pessoas do CEPEL, a inexistencia de
creche na localidade onde o dependente resida com os sous pais.

Pardgrafo  Qu]nto:  0  auxilio-tiaba  no  lugar do  auxilio-creche  sera concedido  ap6s o
termino  da  ljcenea  maternidade  e  ate  o  mss  em  que  o  depenclente  do  empregado
completar 3 (tr6s)  anos do idade, mediante a apresentapao da Carteira de Trabalho e
Previdencia Social -CTPS do profissional assinada pelo empregado.

Par£9ralo S®xto: lndependentemonte do ntlmero de dependentes com at6 3 (tr6s) anos
de  idade,  fica  estabelecida a concossao de  urn  tlnico  reembolso  mensal  para cada
empregado a titulo de auxilio-tiaba.

Pardgrafo S6tlmo: Nao serao reembolsados servicos prestados per babas que tenham
os seguintes graus de parentesco com o empregado, par consanguinidade a atinidade:

a)          pais, filhos e irmaos;
b)         avds ;
c)         tios, sobrinhos e bisav6s;
d)         prim os;
a)         sogro e sogra;
f)          genre e nora;
g)         cunhado e ounhada;
h)         padrasto e madrasta;
i)          enteado a enteada;
j)          marido e esposa.

Parfegrafo Oitavo: Para os dependentes matrioulados em instituic6es de ensino pdblico
ou  privado,  que  sejam  beneficiarios  de  balsa  do  estudo  integral,  cabora  apenas  o
reembelso das despesas com uniforme e material escolar, a serem efetuados nos moses
de fevereiro e julho.

Pardgrafo None: 0 reembolso mencionado no Paragrafo Sexto sera limitado ao valor
previsto no capu{ desta Clfusula.

-==±REiiE§iiE!E±EE¥T¥g-DOAuxlLio.EDucAcao

0 CEPEL concede fa o beneficio de auxilio-educapao, com reembolso do pagamento da
mensalidade  escolar,  para os filhos dos  empregados de 0  a  17  (d®zessete)  anos de
idade,  oursaildo  a  Educapao  lnfantil,  o  Ensino  Fundamental  e  o  Ensino  M6dio,  nao
cumulative com a auxilio-creche, at6 a valor mensal de F}$ 704,21  (sotecentos o quatro
reais e vinte e ilm centavos) por dependente, sendo resguardado a perfodo letivo, ccrm
valores validos a partir de 01.05.2022.



Paragrafo Prlmolro: 0 valor mensal definido no  cap(if dovera ser reajustado, a partir
de 01.05.2023, considerando o mesmo percentual a ser aplicado para a reajuste salarial
disciplinado nos itens lv, V e Vl, da Clausula Segunda deste Acordo.

Paragralo  Sogurldo:  Para  os  dependentes  matriculados  em  instituic6es  de  ensino
peblico ou privado, e que sejam benefieiarios de bolsa de estudo integral, a reembolso
das despesas com uniforme e material esco]ar sera efetuado nos moses de fevereiro e
julho.

Paragrafo Tereolro: 0 reembolso mencionado no Pafagrato Segundo sefa limitado ao
valor no capuf desta Clausula.

-  DO  AUxfL[O  AOS   DEPENDENTES  LEGAIS
PORTADOFtES DE NECESSIDADES ESPECIA]S

0 CEPEL prestara auxrlio aos empregados que tenham dependentes legais portadores
de   necessidades   especiais,   na  forma  de   reembolso  das  despesas  com   ensino
peclag6gico, fonoaudi6loga, psicologia e fisioterapia, sem  limites quanta ao nemero de
sec6es,  as  quais  deverao  ser  devidamente comprovadas,  inclusive  por doalmentos
exigidos  polo  fisco,  quando  necessario,  respeitado  a  toto  de  FI$  2.909,08  (dois  mil,
novecentos e nave reals e oito centavos), a ser praticado a partir de 01.05.2022.

Paragrafo   Prlm®lro:   As   despesas   reembolsaveis   limjtam-se,   exclusivamente,   as
relacionadas abaixo:

a)   Hospedagem  e  acompanliante  dom6stico,  quando  riouver  impossibilidade
completa de locomo§ao exclllsjvamente do dependente;

b)   Ensino   pedag6gico:   taxa   de   matrfoula,   mensalidade,   taxa  de   material,
transporte e uniforme;

c) Fonoaudiologia, psia)logia, fisioterapia e psicopedagogia sem limite de see6es;

a)  Atividades  extTacurricaplares:  ginastica,  natacao,  informatica,  musicoterapia,
artcterapia, dancaterapia, cantoterapia, psicomotricidade e terapia ooupacional.

Paragrato S®gundo:  0 reembolso previsto nesta Clausula nao podera ser oumulado
aos beneffcios de auxilio{reche, auxflio-baba ou auxilio-educacional.

Paragrato Torcelro: 0 reembolso previsto nesta Clausula nao sera cumulative qilando,
mar.jdo   e   mulher,   pais   de   filhos   portadores   de   necessidades   especiais,   torem
empregados do CEPEL.

Pafagrato OLrarta: a valor mensal definido no Paragrafo Seguro devera ser reajustado,
a partir de 01.05.2023, considerando o mesmo percentual a ser aplicado para a reajuste
salarial disciplinado nos itens lv, V e Vl, da Clausula Segunda deste Acordo.



--.- i :-T_=_±= -DiiB isoLe^c DE EBTucO

0 CEPEL concede fa  aife  25  (vinte  e cinco)  bolsas  de  estudo  integrais  ao  Col6gio  lo
Maio,   a   serem   fomecidas,   exclusivamente,   aos   empregados,   dependentes   de
empregados e colaboradores de empresas terceirizadas do Centre e sous dependentes,
ben coma aceitara candidates daquela instituieao para concorrer a vagas de ostagios,
par meio de convenio com o CIEE ou entidade semelhante.

Parfegrafo Pr]m®]ro: A exclusividade disciplinada no cafx;I desta Clausula tera eficacia
a partir de 01.01.2023, assegurando-se, ate as silas conclusbes, as bolsas nos oursos
que tiverem sido iniciaidos antes da vigencia do presente Acordo.

Pafagrafo S®gundo: A partir de 01.01.2024, o ndmero de balsas estabelecido no caput
sera reduzido para 15 (quinze).

Pardgralo  Tercelro:  Observados  os  limites  estabeleeidos  no  capuf e  no  Paragrafo
Segundo, o CEPEL mantera, ate a final do curso que a bolsista estiver cursando, a bolsa
concedida  ao  empregado,  ao  colaborador  ou  aos  dependentes  desses,   inclusive
aqueles que se aposentarem.

Pardgrafo Quarto: 0 CEPEL auxiliara na divulgapao sabre os cursos Oferecidos pela
lnstifuieao  mencionada  no  capLi! desta  Clausula,  ben  como  sabre  os  crit6rios  para
concessao das bolsas de estudo, em conjunto com a sindicato rosponsavel.

Parfgralo Ouluto: 0 emprogado,  a colaborador ou sous dependentes perdefa (ao) a
(s) bolsa (s) de estudo concedida (s) caso reprove (in) par duas vezes consecutivas a
s6rie que estiver cursando.

Pafagrafo S®uto: Havendo demanda que ultrapasse o limite estiprlado no caput desta
Clausula,  a quantidade de balsas de estudos excedente sefa rateada entre todos os
interessados.
---- I--                                   -DO ^UXJuOFLJ-lEFIAL

0 CEPEL reembolsafa, desde que devidamente comprovadas, as despesas realizadas
para o custeio do funeral de sous empr®gados pelos beneficiarios ou, na falta desses,
por quem  se responsabilizar,  ate o ljmite de  F]$ 6.611,56 (seis mil,  seiscentos e onze
reais e cinquenta e seis centavos), valor esse a ser praticade aL partir de 01.05.2022.

Pefagralo  Pr[m®]ro:  0 valor definido  nesta  Clausula  sera  praticado  per dependente
cadastrado na area de F]ecursos Humanos do CEPEL.

Paragrafo  Sogundo:  0  valor  definido  no  caput  devera  ser  reajilstado,  a  partir  de
01.05.2023, considerando a mesmo percentual  a ser aplicado para o reajuste salarial
disciplinado nos itens lv, V e Vl, da Clausula Segunda deste Acordo.
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Parfgralo  T®rco]ro:  No  case  de  morte  do  empregado  decorrente  de  acidente  do
trabalho, as despesas com funeral serao custoadas integralmento polo  CEPEL, at6 o
limite de Pl$ 13.223,12 (treze mil, duzentos e vinte e tres reais a doze centavos), valor
esse a ser praticado a partir de 01.05.2022.

Paragralo OLlarto: 0 valor definido no Pafagrafo Terceiro devera ser rcajustadci, a partir
de 01.05.2023, considerando a mosmo percentual a ser aplicado para a reajuste salariaJ
disciplinado nos itens lv, V o Vl, da Clausula Segunda deste Acordo.

EREillHEiHHillEEEE± - DO ADICIONAL DE PENoSIDADE

0   CEPEL  concorda   com   a  concessao   do   adicional   de   penosidade   (turnos   de
revezamento),   para  todos  os  empregados  que  ofetivamente   estejam   em   regime
ininterrupto de tumos de revezamento pelo percentual de 7,5°/o (sete e meio por cento)
calculado sabre a salario-base, acrescjdo do Adicional por Tempo de Servi8o (ATS).

- DO ADICIol`lAL DE PEE)lcuLOSIDADE

0 CEPEL so compromete a efetuar a pagamento do  adicionaJ  de periculosidade  em
rubrica pr6pria, na forma e nos limites dispostos na legislaeao vigente.

Par6grafo Onlco: Nos casos dos empregados admitidos ate 08.12.2012, data da edicao
da  Lei  nQ  12.740/2012,  sera  aesegurada pelo  CEPEL  a utilizacao do  crit6rio  adotado
antes da legis[apao citada para tins de base de calculo do pagamento do adicional de
periculosidade.

- DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

0 CEPEL se  compromete a efetuar a  pagamento do  adicional  de  insalubridade  em
rut]rica pr6pria, tendo como base de caloulo a menor salario de sua matriz salarjal.

Paragralo I)nlco: 0 pagamento mensal do adicional de insalubridade fica limitado aos
percentuals de 40°/a (quarenta per cento), 20% (vinte par cento) e loo/a (dez par cento)I
segundo  o  grau  de  insalubridade,  classificados conforme  os  niveis  maximo,  medio  e
minimo. na forma da lei vigente.

- DO AD[CIONAL NOTURNO

0  CEPEL  concorda  com  a  paganiento  do  adicional  noturno  aos  empregados  que
cumpram sua jomada de trabalho em periodo notumo, sendo esse compreendido entre
22h e 5h, na forma da legislacao vigente.



CL^uSuLAS DE BENEFfcIO DE ASSISTENCIAA SAl]DE (BAS

- DO MODELO DO BENEFicIO DE ASSISTENCIA A SAl]DE

(BAS)

Plca estabelecido, a partir da assinatura do presente Acordo Coletivo de Trabalho -ACT
2022/2024,  o modelo denominado "ENano P6s Pagarh®nt® ContrltlLlt[vo".

- DA COBFIAl`lcA DO BA§ POFt BENEFICIARIO

0 CEPEL reaJizara a cobranea do  Beneffcio  de Assist6ncia  a Sat]de por beneficiario
(titular e depend®nte) a partir da assinatura to presente Acordo.

Peragrafo Prlrnelro: As tabelas de mensalidades a serem praticadas encontram-se no
Anexo A do presente instrumonto.

Pardgrafo   S®gundo:   Fica   estat)elecido   que   o   somat6rio   das   mensalidades  do
empregado com a sou grupo familiar nao podera urtrapassar 15% (quinz® par cento) de
sua remunera9ao.

Pardgrafo  T®rcofro:   A   partir  da   assinatLlra  do   prosente   Acordo,   os   valores   de
coparticipapao  sobre  interna§Oes  serao  fixos,  Iimitados  a  F]$  2.500,00  (dois  nil  e
quinhentos  reais),  variando  de  acordo  com  faixas  de  custos  dos  eventos,  conforme
tabela contida no Anexo 8 deste Acordo.

harfgrafo Quarto: A partir da assinafura deste Acordo, o percentual de coparticipapao
sobre consultas e exames sera de 15°/a (quinze par cento).

Pafagrato Oulnto: A partir de 01.05.2023 a de 01.05.2024. os valores de mensalidades
poderao   softer  reajusto,   devondo   tal   indice   ser  informado  aos  sindicatos   o   aos
empregados  com  anteced6ncia do,  polo  menos,  1  m6s da efetiva  implementacao  do
reajuste.

I . -_ --------.---.. I-. -  I  -.--.      _ iro8 BEHEF-Ire Bra

0 CEPEL concodefa a  Beneficio do Assist6ncia a Sadde  (BAS)  para os empregados
(benofieiarlo titiilar) e respectivos dependentes (beneficiarios dependentes):

a)         conjuge ou companheiro(a) em uniao estavel, inclusive os do mesmo sexo;
b)         filhos(as)  -naturais a/ou  adotivos, enteados solteiros m®nores d® vinte e
iim anos de idade;
c)         filllos(as) -naturais e/ou adotivos, enteados solteiros a partir de vinte a urn
anos de idade e menores do vinte e quatro anos de idade, oursando o 3P grau ou
equivalonte;
d)         filhos(as)   ou   enteados(as)   -   solteiros   maiores   de   vinte   e   urn   anos
incapacitados permanentemente para a traballio; e
e)         os menores sob tutela ou curatela.

Pao.10/cO



Par69rafo   Onico:   Nao  serao  permitidas  inscrio6es  de  genitores  no   Beneficjo  de
Assjstencia  a Satdo,  com  excecao  dos genitoros ja  inscritos coma  dependentes no
plano atual.

- DO CUSTEIO DO BAS

0 custeio de todas as despesas com  a Beneffoio de Assistencia de Satde sera feito
atl.av6s da participapao financeira do CEPEL e dos beneficiaries titulares,  nas tormas
previstas neste Acordo Coletivo de Trabalho e nas proporc6es abaixo definidas:

Parfgralo Prlmolro: A partir da assinatura desto Acordo, o CEPEL contribuira com 70%
(setema por cento) do custo total do  Beneficio de Assistencia a Sat]de, cabendo aos
empregados a custeio restante.

Paragrafo  Soguiido:  Os  dispendios  financeiros da  empresa  e  dos  empregados  em
implantodontia e ortodontia, medicamentos, vacinas, terapias ampliadas, escleroterapia,
e  assist6ncias  domiciliares divorsas,  entre  outras  coberturas  extra-rol  relacionadas  a
sake,  desc)e  que  ja  praticadas  pelo  CEPEL,  seguirao  os  percentuais  definiclos  no
p©prinrdro.
Pafagrafo  Tereo[ro:  Com  relapaci  ao  paragrato  anterior,  ficam  rnantidos  os  atuais
percentuais de  participapao par parte do Centro  enquanto  inferiores  aos delinidos no
pparagrafo primeiro,  sendo o  percentLlal que  cabe  ao beneficiario dado pola diferenea
Centre 100% e o percentual que cabe ao CEPEL

Par6grafo  QLJlnto:  Nenhuma  das  coberturas  descritas  anteriormente  aplicam-se  ao
p-prego.

C L^USU LAS T RANSIT6F] lAS

- DO PLANO DE CARF]EIRA E  REMUNERAC^O

(Pcn)

0 CEPEL se compromete,  antos de  sua  implementacao,  a  apresemar  as  entit]ades
sindicais  eventual  novo  Plano  de  Carreiras  e  Remuneracao,  ben  como  a  discutir
evontuais reformulac6es ao PCR vigente.

_ DO sisTEMA DE AVANeo DE NivEL tsAi`i]



Paragrafo Onlco: Em razao do congelamento referenciado no aaput desta Clausula, o
tempo   decorrido   entre   31ro7/2022   e   a  tim   da   vigencia  deste   Acordo   nao   sera
coot3onsideradoparafinsdecontagemdoSAN.

___-LL-.=  i            ------ DO ^DlcioilAL pofl TEiipo DE aEFlvlap (^TiD
As  entidades  representativas,  signatatas  do  presente  Acordo,  concordam  com  a
susponsao   da   contagem   do   tempo   de   serviso,   no   perfodo   compreondido   entre
01.01.2023  e  31.12.2023,  para  Ofeito  da  dofinicao  do  percentual  indi`ridual  aplicavel
sabre o salato-base do empregado.

Pardgrafo Prlmo]ro: Durante o pertodo disposto no caput, a percentual do ATS a ser
peroebido por cada empregado correspondera ao apiirado em 31.12.2022.

Parfgrafo  Segurrdo:  0  CEPEL  se  compromete  a  apresentar  o  discutir  com  as
entidados representativas, signatarias deste Acordo, uma proposta de indenizapao para
suspensao definitiva da contagem do tempo de servigo para fins do pagamento do ATS
ou para sua extineto.

Pardgrato toreoiro: Case nao haja acordo quanto ao previsto no Pafagrafo Segundo,
o CEPEL so compromete a retomar, a partir de 01.01.2024, a contagem do ATS. a razao
do 1 % (urn pot cento) pot ano completo do servieo, liniitando-se a 35% (trinta e Gin+co
per cento).

Pardgrafo  Quarto:   Para  fins  do  disposto  no  Paragrafo  Torcoiro,  a  retomada  da
contagem  do  ATS  nao  considerara  o  perfodo  discriminado  no  caput  da  presente
CLfusula.

CL^IJ§ULAS DA§ RELAC6ES DE TRABALHO

__ _____    __TT=------ DoiioRAmo DE Funlcloll^IENTO DO cepEL

0  CEPEL  mantera,   respectivamonto,   para  a  Unidade   Fundao  e  para  a  Unidade
Adrian6polis,  o pertodo de funcionamento compreendido entre 7h  e  18h  e 6h50min  e
17ri5omin.

- DA DUFtAC^O DO TFtABALHO

0 CEPEL se compromete a observar ajornada especial de trabalho prevista no contrato
de trabalho pratieado, a qual consists em 7 (s®te) horas e 30 (trinta) minutes diarias, ou
37 (trinta e sete) horas e 30 (trinta) minutc.s semanajs, passiveis de aor6scimo nos cases
de compensaeao.

Pflrdgrafo Pr[molro: PaTa fins do disposto nesta Clausula, considora-s® jomada regular
do trabalho  o periodo compreendido  entre  8h  e  16h30min  para a  Unidado  Fundao e
entre 7Ii50 min e 16h20min para a Unidade Adrian6polis.



Parfgraf® Sogundo: As disposis6es desta Clausula nao se aplicam aos empregados
que trabalriem em  regime diferenciados de durapao de trabalho em razao da fun§ao e
do cargo  exercido,  tal  coma  no turno  ininterrupto de  revezamento,  sendo  certo  que,
aqueles se aplieam o disposto em legislaeao especial.

Pardgr®fo T®rc®lro: 0 CEPEL concede fa 1  (uma) hora para descanso e alimentacao,
a qual devora ser gozada entre  11h30min e 13h30min, levando-se em considerapao a
jomada de trabalho descrita no Paragrafo Primeiro.

- DO HORAR[O NL)CLEO

Para  definicao  do  liorfuio  nacleo,  o  CEPEL continuafa  a  observar,  para  aL  Unidade
Fundao, a perfodo compreondido entre 9h e 11 h30min e entre 13li30min e 16h. e, para
a  Unidade Adrian6polis,  a  periodo  compreendido  entre  8h50min  e  11h30min  e  entre
len30min e 15h50min.

- DO lloFt^Ftlo FLEXJVEL

0  CEPEL  continuara   a  permitir,   per   meio  do   hofario  flexivel,   a  flexibilizapao   do
cumprimento da jomada dialia de trabalho.

Pafagrafo  l*ine]ro:  0  riorai.io  flexive]  devera  restar  compreendiclo  no  hofario  de
fuireionamento do  CEPEL,  podendo vir  a ssr praticado  nas horas que  anteeedem  e
precedem a liorario ndcleo, a saber, no periodo entre 7h e 9h a entre 16h e 18h, para a
Unidade Fundao, e no perfodo entre 6h50min e 8li50 min e entre 15h50 e 17h50min. na
Unidade Adrian6polis.

Paragrafo  Sagundo:  0 empregado  podefa ccmtinuar a  administrar o hordrio flexivel,
desde que respeitado a horario de funcionamento do CEPEL, a intervalo para descanso
®  aJimentapao  e  o  horario  ndeleo,  sem  prejuizo  do  dosenvolvimento  das  atividades
labol.ais.

Ifal.agrato T®roolro: Para fins do disposto no Paragrafo Segundo, fica estabelecido que:

I. 0 nt]mero de horas de creditos que,  ao final do mss, exceder ao limite de 33
(trinta e tr6s)  horas,  sera desprezado polo sistema de  controle de frequencia,
devendo  os  creditDs  acumulados  serem  compensados,  preforenc{almente,  no
mss seguinte ao da apuracao ou, no maximo, ate 30.01  de cada ciclo anual do
Acordo.

11. As horas de d6bito que,  ao final do mss, excederem  ao limite de 33 (trinta e
tree) horas, sefao consideradas coma fartas, sendo objeto de desconto de forma
automatica  no  mes  seguinte  ao  da  apuracao,  sendo  desnecessaria  qualquer
autoriza§ao.



111, Cts d6bitos citaclos no item 11 deverao ser compensados, preferencialmente, no
mes seguinte ao da apurapao, ou, no maximo, ate 30.01  de cada ciclo anual do
^co,c'o.

- DO F]EGISTF)O DE FREOUENCIA

0 F]egistro de Frequencia ten por finalidade fornecer informagives sobre o cumprimento
da jomada de trabalho e do saldo de horas dos empregados CEPEL.

Pardgrafo I+lme]ro: Para fins de registro. fica ajustado entre a CEPEL e as ontidades
signafarias  do  presente  Acordo  a  adocao  dos  sjstemas  eletr6nicos  de  controle  de
jomada de trabalho previstos nos acordos de trabalho especificos e/ou normas intemas,
na forma do disposto no Artigo 2a da Portaria no 373,  de 25 de fovereiro de 2011, do
Ministerio do Trabalho e Emprego -MTE.

Pafagralo S®gundo:  E  obrigat6rio o  registro de entrada e da saida do  CEPEL pelos
empregados, sempre que s® pratiear a conti.ale de jornada.

Parfugrafo Terceiro: Para atendimento ao previsto no Paragrato Terceiro da Clausula
Vig6sima Oitava, na ausencia de registro polo empregado do horario de saida e retorno
do intervalo para descanso e alimentacao, sera considerado coma gozado o poriodo de
12h  a  13li.

- DAS HOFtAS EXTFtAS

Consjderando a disposto no  caput da Clausula Vig6sima Oitava, e observado o regime
de compensapao aplieavel, as horas que urtrapassarem o limite de 7li30min diarias ou
37h30min semanais trabalhadas serao remuneradas com a aplieacao dos percentuats
previstos na legislaeao vigente.

Pardgralo  On]co:  Dado a jomada de trabalho diferenciada pratieada polo CEPEL,  as
lloras  extras  realizadas  aos sabados  ®  nos  dies  de  folga  interrompidos  a  pedido do
empregador  serao  remuneradas com  os mesmos adicionais aplicaveis aos  trabalhos
ofetuados nos comingos e nos feriados.

-    DA   uCENCA"ATEFtNIDADE    E    DA
UCENCA-PATEFtNIDADE

A  lieenqa  maternidado  sera  de  120  (cento  e  vinte)  dias  conseciltivos,  nos  termos
previstos no inciso Xvlll do Artigo 7° da Constituicao Federal.

A Iicenca patemidade sera do 5 (cinco) dias consecutwos, cuja contagem se iniciafa a
partir do primeiro dia dtil, contado do dia do nascimento do filho.  ou  da publicacao da
sentenea do adocao, podendo ser prorrogata em  mais 15  (quinze) dias,  conforme o
Artigo 10, §10, do ADCT c/c a Lei nq 11.770/08.



Par£9rafo  Prlm®Iro:  Em  observancia aos principios da Autonomia Privada Coletiva e
da Autodeterminacao  Coletiva  (Artigo  7Q,  inciso  Xxvl  da  Constituicao  Federal),  e de
acordo com  o disposto no inciso I do Arligo 1 a da Lei na 11.770, de 09 de setembro de
2008, a licenca-malernidade disciplinada no caput desta Clausula sera prorrogada par
ate 60 (sessenta) dias, a ser contabilizados a partir do primeiro dia ap6s o tim do periodo
reglllar da licenca previsto no caput da presente Clausula.

Paragrafo  S®9undo:  A prorrogacao da lieenea-maternidade prevista  no  caput desta
Clausula  somente  sera   garantida  mediante   a   apresentacao   de   requerimento   ao
Departamento de Gestao de Pessoas pela empregada genitora, ate o final do primeiro
mss ap6s o parto.

Pardgrafo  Terc®]ro:  Durante  o  perrodo  de  prorrogapao  da  lieenga-maternidade,  a
empregada tera dire.to a sua remunerapao integral.

Paragralo   Quarto:   No   periodo   de   licen§a-matemidade,   a   empregada   assinara
deelaracao  esorita  elat)orada  pelo  Departamento  de  Gestao  de  Pessoas  na qual  se
compromotera a nao exercer qualquer atividade remunerada.

Paragrafo  Qu[uto:  Na  hip6tese  de  inobservancia das  regras  previstas  na presente
Clausula, cessafa, de imediato,  a prorrogacao da licence-matemidade da empregada
gestante/genjtora,  podendo  essa,  inclusive,  ser destinataria de  sanc6es  disciplinares,
independentemente do desconto integral do perfodo objeto da presente prorroga9ao.

Paragrofo Sexto: Para fins de extensao da licenca-matemidade em face de adocao ou
guarda judicial,  as empregadas poderao aptar pela prorrogacao da licenea legal par 60
(sessenta) dias, independentemente da idado da crianca.

- DA LICENCA-AMAMERTAC^O

A   empregada   em   periodo   de   amamentapao,   dosde   quo   solicjte   e   apresente,
mensalmente, atestado ou  laudo medico daL area de satlde, podera, par ate 180 (cento
e oitenta) dies, tor a rodueao de 2 (duas) horas na jomada diaria de traballio.

Paragrato Prlm®[ro: A Iicenca-amamentacao tera inieio a partir do termino da lieenca-
maternidade, ainda que se faea necessario a gozo da licenca m6dica de duas semanas,
prevista no §2Q do Artigo 392, da CLT.

Parfgrafo S®gundo:  Ficam asseguradas as mesmas vantagens previstas no incise I
do §48 do Artigo 392, da CLT as empregadas que traJ]alham em tumo e que estejam em
periodo de afTiamentapao.

Pardgrafo Toreelro:  Fica excluida a possibilidade de  as empregadas substituirem  o
perfodo de licen§a-amamentacao par perfodo de licenea sem vencimentos.



- DA LICENCA PAPA ACOMPANHAMENTO

0   CEPEL   concedera   licenca   para   os   empregados   acompanharem   conjugo   ou
companheiro  (a),  ascendentes  e  descendentes  de  primeiro  grau  e  dependentes  do
Plano de Sadde nos casos de  internapao por doenca, cirurgia, reeuperacao domiciliar
e/ou situap6es emergencials.

Pardgrato Prlme]ro: 0 abono corresponclente a licenca prevista nesta Clausula sera
concedido per at6 5 (cinco) dies t]teis, mediante apresontapao de atestado m6dico.

Paragrafo S®gundo: 0 prazo previsto no paragrafo anterior podera ser prorrogado por
ate 30 (trinta) dias, mediante apreserta§ao do respectivo laudo medico para apreciapao
da arcs m6dica e do servi¢o social.

- DA LICENCA-NOJO

0  CEPEL  concedera  a  ljconca  nojo  para  os  casos  de  falecimento  do  padrasto  ou
madrasta, nas mesmas condic6es atualmente pratieadas nos casos de falecimento do
pai ou da mae, observada a condi9ao prevista no Paragrato Onico:

P&rdgrafo Ilnlco - Para fazer /.Lis a presonto liconca, o ompregado devefa apresentar
certidao de casamento ou deelarapao de uniao estavel par escritura ptlblica.

-  DA  LICENCA  PAFtA  TFtABALHADORES  (AS)
vfvmtwASDEvloLENciADOMESTicA

0 CEPEL concodera lieenca remunerada de 3 (tree) dias, mediante a apresenta§ao do
Boletim de Cleorfencia emitido pela autoridade polieial competente, para trabalhadores
(as) que venhaiTi a ser `ritimas de viol6ncja dom6stica.

fardgrafo l]nlco:  0 CEPEL podofa,  a crit6rio da sua area de Medicina do Trabalho,
aarapliar a licenea remunerada por ate 2 (dois) djas.
•L=-_---i-.------------..i,i-::==-DADapEm"i"DUAIoEi..usnc^ua^

0 CEPEL concorda em observar, em seus regulamentos, os seguintes prooedirnentos,
na hip6tese de dispensa indi\/idual sem justa causa:

a)         Encaminhamento,   pela  chefia   irnediata   ou   polo   Diretor  da   area,   da
proposta de dispensa do empregado a instancia superior;

b)         Designaeao, pola Diretoria da area, de comissat],  a ser composta par ate
5  (cinco)  membros,  com  a  presen§a  obrigat6ria  de  1   (urn)  representante  do
Departamento de Gostao de Pessoas e 1  (ilm) representante do Departamento
Juridico,  sendo  garantido  aos  empregados,  por meio de  sua  entidade  sindical
majoritaria,   a  presenea  de  1   (urn)  ropresontanto  dentre  os  enipregados  da
empresa, com a incumbencia de emitir pareoer sabre a propesta de dispensa do



empregado  rio  prazo  de   48  (quarenta  e   oito)   horas,   contados  da  efetiva
constituieao da Comissat>.

I.           A   enticlacle   sindical   sera   formalmente   con\/ocada   pelo   CEPEL   para
inclicapao de sou  representante  no prazo improrrogavel de 72  (setenta e Ouas)
horas, comados do efctivo recebiniento da convocapao;

11.         A  ausencia de  indicapao  de  urn representante  pela entidade  sindjcal  no
prazo estabelecido no item acinia iniportara na renencia do direito de participar
da roferida Comissat);

c)         O empregado sera cornunicado da instaurapao do procedimento,  sendo-
lhe facultado pronunciar-se perante a Comissao;

d)        Apes  decidir  par  maioria  de  votes  dos  presentes,  a  Comissao  devera
apresentar a seu parecer a Diretoria Executiva para fins de deliberaeao sabre a
sua reconendacfro.

Pardgrato  Prlmolro:  As  disposi§6es  desta  Clausula  nao  se  aplicam  em  case  de
Programas de DesliearTiento Vci[Lintario ou cle Demissao ConsensuaL

Paragrafo  Segundo:  As  disposi96es desta Clausula  nao  se  aplicam  as  demiss6es
previstas nos itens lv e V da Clausula Oifa\ra ("Do Quadro de Pessoar)

CL^USUIAS DE BOAS PRATICAS NAS IRELAC6ES DE TIIABALI+O

- DA OFt]EI`ITACAO OuAI\ITO A  pFtEVENcao DE
PRATICAS D ISc l]l"lNAT6FI.AS

0 CEPEL se compromete a desenvolver campanhas de conscientizacao e orientacao
destinadas aos empregados e aos gerentes, sobre temas coma assedjo moral, ass6dio
sexual  e  outras  formas de  discriminapao  de  sexo,  race,  religiao  ou  ideologia,  com  o
objetivo   de   prevenir   a   ocorrencia   de   tais   distorc6es   e   coibir   atos   e   posturas
discriminat6rias nos ambientes de trabalho e na sociedade de forma geral.

Parfgrato  l}nlco: 0 CEPEL concorda em  realizar seminario, na vig6ncia do presonte
Acordo, sobre temas coma assedio moral, ass6dio sexual e formas de discriminacao de
sexo, rapa, religiao ou ideologia.

-  DA  GARANTIA  DE  EQUIDADE  DE  GEl\lEFto  E



- DO SEMINAFtlo SOBRE PFtEVIDENCIA
COMPLEMENTAF]

0  CEPEL  concorda  em  realizar,  na  vigencia  do  presente  Acordo,  seminario  sobre
quest6es rolacjonalas ao sou Fundo de Pensao,

Pardgrafo  L]nlco:  A  programapao  do  seminario  citado  no  paragrafo  anterior  sera
definida par uma comissao constitufda por 2 (dais) representantes do CEPEL e 2 (dois)
representantes dos Sindicatos,  respeitada a disponibilit]ade financeira  e ongamentaria
do Centro.

__. __._   ______  __________                                  -Doe cuneoo soBil  pi]EviDEilaA
COMPLEMEI`lTAFt

0 CEPEL se compromcte a promover e a subsidiar curses sobre previdencia privada
papa todos  os  diretores,  conselheiros  e  sous  respectivos  suplentes  eleitos  e  por  ela
indicados  para  os  conselhos  e   para   as  diretorias  da   Fundapao  de   Previdencia,
assegilrando,  ainda,  1  (uma) vaga,  na vigencja do  presente  Acordo,  para  o  indicado
pelos Sindicatos signatarios desta norma co]etiva.

Parfegrafo Pririreiro - Fica estabelecido que deverao ser abonadas as ausencjas dos
empregados motivadas polo (a) :

I.          Participapao  em  alrsos  sobre  previdencia,  que  sejam  promovidos  pelo
CEPEL ou pela Fundapao a qual pertenca;

11.          Participacao em reuni6es de conselrlo Deliberativo e do conselho Plscal
da Filndaeao a qual pertenga; e

111          Exercieio  de  suas  atribui€6es  come  conselheiro  nas  dependencias  da
Funda¢ao a qual pertenca.

Liri]+it;iFi\frE5
-  DA  PRESTA¢AO  DE  CONTAS  AOS

0 CEPEL se compromete a recomendar que as diretorias da Fundapao a qual pertenca
promovam  a prestapao de  informap6es verbais sobre o balanco e relat6rio anual das
mesmas e outras quest6es de interesse geral, quando solicitadas pelos participantes ou
per suas representap6es.

- DA PRESEFtvACAO DE MANDATO HAS
FUNDACOES

0 CEPEL preservafa os  empregos dos seus empregados enquanto membros eleitos
pelos participantes,  para a  Diretoria,  Conselhos Deliberativo e  Plscal da  Fundacao de
Pre\ridencia Com plem entar.



Paragrafo Onlco: Fica estabelecido que os enxpregados eleitos, conforme especificado
no   capti}   nao   poderao   ser  dispensados  sem  justa  causa,   c]esde   o  regjstro  da
candidatura ate urn ano ap6s a fin do mandato.

EEffiHHEEEREillillEHHEEEEEE± - DAS Nof]MAS E REGULAMENTos  DE
RECUFtsos HLJMAl\los

0  CEPEL   se   compromete   a  discutir  previarTiente  com   os  Sindicatos   signatarios
a.Iterap6es  das  Nomas  lntomas  que  artorem  ou  rovoguem  direitos  aplicados  aos
empregados do seu quadro existente ate a data de assinatura deste Acordo.

Pardgralo  Onlco:  0  disposto  no  aaput desta  Clausula  nao  se  aplica  no  caso  da
nocessidade  de  akerapao  ou  re\rogapao de  NorrTia  lntema,  oujas disposie6es  sejam
opieto  de  Acordo  Coletivo  de  Trabalho  ou  de  acordo  especifico  pactuado  com  as
entidades representativas dos empregados do Centre.

CL^LJSLJLAS DE F[ELAC6ES SII`IDICAIS

-    DA    GAIIAI\ITIA    DE    ACESSO    A
lNFORhIACAO

0 CEPEL so obriga a garantir aos empregados e sous respectivos sindicatos signatan-os
acordantes  o  acesso  as  informap6es  resgilardadas  par  force  cle  lei  e  que  guardem
rela§ao  com  direitos  assegurados  as  categorias  representadas  polo  presente  ACT,
sendo certo que,  dada a protecao legal,  em  especial  aquela concedida pela Lei Geral
de Prctocao de  Dados (LGPD), as informa96es de carater estrat6gico e confidenciais
nao poderao sor disponibilizadas, haja vista envorverem dados sensiveis a lnstituicao.

-DOS DIF]lGENTES SIND]CAIS

0  CEPEL  garantira  a  liberacao  parcial  de  1   (urn)  empregado  Dirigente  Sindical,  par
sindicato signafario, durante a vigencia deste Acordo.

Pafagrafo Prfmeho: Constdera-se Dirigente Sindical a membro da Diretoria Exeoutiva
des Sindieatos signatarios deste Acordo.

Paragraf® S®gundo: Considera-se liberapao parciat aquela de ate meia jomada diaria
de trabalho.

Pafagrafo Torc®iro: Durante a vigencia deste Acordo. fica garantida a liberacao integral
daquelo  qua,  na  data  da  assinatura  do  presente  instrumento,  atue  coma  Dirigente
Sindieal, sendo certo que a liberacao durafa enquanto o empregado se mantiver nesta
quaJidade   ou   ate   que   solicite   o  tim   da   liberapao,   entendido,   nessa  sjtuapao.   a
cilmprimento do djsposto no capuf.



_T=-_iL=T_=±E±±t===r==_-Doeou^DFtoeDE^vl€ce
0 CEPEL continuara a disponibilizar nos locais  por  ele determinados,  os quadros de
avisos, para uso restrito dos Sindicatos e da Associapao dos Empregados.

oui-I+..  ` q|ilanianfa``{`ml -        DA        MENSAU BADE        D E
AssociAc^orsiNDreATos - Do DEscol\rrorFtEPAssE

0 CEPEL continuara a manter os procedimentos para desconto em folha de pagamento
dos   valoros   correspondentes   as   mensalidades   cfos   empregados   associados   ao
Sindieato  e/ou   a  Assceiacao  dos  Empregadce,   mediante  solicitapao  da  entidade
Sindieat/Associapao e autorizapao do ®mpregado.

Pardgralo Prlrne[ro: 0 CEPEL so compromete a farer o repasse em at6 5 dies Btois
apes o desconto do empregado.

Parfgrato  S®gundo:  A  eficacia  desta  Clausula  fica  condicionada  a  inexjstencia  de
proibieao legal.

- DA COTA NEGOCIAL

Polo presente Acordo Coletivo, fica instituida, sendo plenamente valida, a cota negocial
prevista nos termos do Artigo 513, alinea "e",  da CLT, aprovada em assembleia sindical
dos trabalhadores, cuja convocapao e realizapao se don forma regular e  legitima.  nos
termos do Artigo 611  e seguintes da CLT, para alsteio dos Sindicatos laborais.

Paragrafo   f+imoiro:   A  contribuigao   fixada   no   caput  da   presente   Clausula   sera
descontada, pelo CEPEL, nos contraclieques dos trabalhadores, a partir do 29 (segundo)
mes siibsequente a data da assinatura deste Acordo, ressaivado o direito de oposicao
individual  ®scrita  pelo  trabalhador  filiado,  ou  nao,  ao  Sindicato  laboral,  na  forma  do
paragrafo seguinte.

Par6grafo Segurrdo: 0 trabalhador filiado, ou nao. aos Sindicatos Laborais devefa ser
informado, polo CEPEL, acerca da realizacao do desconto da contribuigao mencionada
no capuf desta Clausula para, querendo, apresentar aos Sindicatos, pessoalmente, per
oscrito e com idertificapao de assina[tura I®giveis, sua exprossa oposigao.

Paragrato  T®roe[ro:   Os  sindieatos  signatarios  se   comprometem   a  oncaminhar  a
listagem com a relaeao de empregados que apresentaram oposieao ao desconto da cota
negocial at6 o dia 15 (quinze) do m6s do efotivo desconto.

Par£9ralo Quarto:  Flea vedado ao CEPEL a reaJizapao de quaisquer manifestac6es,
atos,  campanhas  ou   condutas  similares,   no  sontido  do   incontivar  ou   instigar  os
trabalhadores a apTesentarem o sou direito de oposicao per escrito.



Ifafagrafo Qulht®: Fica vedado aos Sindicatos Laborais e sells dirigentes a realizapao
de quajsquer manifestap6es,  atos ou conduta similares,  no sentido de constranger os
traJ]alhadores a apresentarem a see direito de oposjgao por escrito.

Paragralo Soxto: 0 trabalhador que nao exercer a direito de oposieao na forma e no
prazo  previstos  nos  Paragrafos  Segundo  e  Teroeiro,  nao  tefa  direito  ao  respective
reembolso da contribuicao (cota negocial) descontada.

Paragrafo S6timo:  Na ocorrencia de aeao judicial que  culmine  em  decisao final que
implidue   na  obrigacao  de  devolver  os  valores  descontados  dos  empregados]   os
Sindicatos  Laberais,  efetivos  benefician`os  dos  repasses,  assumem  a  obrigapao  de
restituieao dos valores que lhe foram  atribufdos  diretamente aos empregados]  sendo
ceito que, caso a Onus recaia sobre o CEPEL, a lnsthuicao podefa cobrar dos Sindicatos
Laborajs  ou  promover  a  compensapao  com  outros  valores  que  devam  ser  a  eles
repassados, inclusive relativos as contribui€6es assooiativas, mediante notificapao para
ciencia da aeao com o referido objeto, eventualmente ajuizada, para intervir na relacao
processual caso tenha interesse.

Pardgrafo  Oltavo:  0  valor  da  contribui§ao  prevista  no  oapuf corresponde  a  50°/a
(cinquenta por cento) de 1  (urn) salario-dia vigente do trabalhador.

-DAS CAMPANHAS SINDICAIS

0  CEPEL  assegurara  as  Entidades  Sindicais  o  ingresso,  em  suas  instalac6es,  de
pessoas  ligadas  aos  entes  sindicais,  com   a   objetivo  de  realizar  campanhas  de
sindiealiza§ao,  uma vez em  cada semestre e  em  dias,  locais e  horarios pre\riamente
acordados.

- DOS F)EPF)ESENTAIITES SINDICAIS

Os representantes sindicais, eleitos pelos traJ.aJhadores, terao as garantias do Artigo 8°,
inciso  VIII,  da  Constitui9ao  Federal,  observada  a  seguinte  distribuieao  maxima  par
sindieato:

I.   1  (urn) representante do SINTEFIGIA-F}J; e
11.  1  (urn) do  SENGE-RJ.

Pafagrafo  Prim®Iro: As Entidades Sindicais se comprometem  a comunicar o CEPEL,
imediatamente,  os  casos  de  renancia  ou  de  destituicao  do  cargo  de  representante
sindical.

Pefagrafo SegLlndo: 0 renunciante ou destituido perdefa imediatamente as garantias
estabelecidas no caput.



Pardgrafo Tdrcolro:  Na hip6tese do  Paragrafo  Primeiro,  sera eleito outro trabalhador
para  conc]uir  a  mandato,  ficando  asseguradas  ao  eleito  as  garantias  estipuladas  nco
caput-

CL^LJSuLAS DE SEGUF)ANCA E MEDICINA DO TFtABALllo

CLJdrirmm -  DO  COMPLEMENTO  AO  AUxfLIOI
DOENCA/ACIDENTE DE TRABALHO

0 empregado que estiver afastado a, em decorrencia de tal fato, receber algum beneficio
da  Previdencia  Oficial  (auxflio-doen§a  ou  auxilio  acidente  de  trabalho),  percebera  a
complementapao  da  remuneracao,  inclusive  a  do  decimo  terceiro  salario,  no  valor
correspondente a diferen€a entre a sila remunerapao mensal e o beneffcio recebido peJa
Pre\/idencia Social a titulo de auxilio-doenca/acidente de trabalho.

Parfgrafo Prim®Iro:  No caso de empregado apesentado pelo INSS, que pormaneca
traballiando no CEPEL,  o valor do complemento act auxilio-doenca ou auxilio acidente
de  trabalho  correspondefa  a  diferen§a  entre  a  sua  remunerapao  mensal  e  o  valor
recebido coma beneffeio pela Previdencia Soa.al.

Pafagrafo Segundo: 0 empregado que estiver aposentado pelo [nstituto Nacional do
Seguro Social -INSS, e que venha a ser afastado do trabalho per motive de doenca ou
acidente de trabalho, tera direito ao complomento ao auxflio-doenga ou auxilio acjderte
do trabalho, desde que se submeta a realizapao de perfcia m6dica, de acordo com os
procedimentos indicados pelo Departamento de Gestao de Pessoas, no prazo de ate 30
dias, a contar da convocapao.

PardgraTo  Torcelro:   Os  empregados  aposentados   polo   lNSS]   que   permane§am
trabalhaLndo  no  CEPEL,  terao  os  seus  complementos  ao  auxiliordoenca  ou  auxrlio
acidente de trabalho cancelados no memento em que a porfoia m6dica do CEPEL os
considerarem aptos aci trabalho.

Pardgrafo Cfuarto: 0 CEPEL cancelara o complemento remunerat6rio do  empregado
nao  aposentado em case de alta polo  INSS,  ainda que  este se considere inapto ao
trabalho e solieite junta ao lNSS a pedido de Prorrogacao/F]econsk]erapao/Ftecurso.

hrdgralo  Gkllnto:  Quando  houver indeforimento  por  parte do  INSS,  e  o  m6dioo  do
trabalho solicitar o Pedido de Prorrogapao/F]oconsideraeao/Recurso. o CEPEL assumifa
a valor do complemento pago ao empregado, durante o perfodo do recurso.

Parfgrafo Sexto: Nos casos em que ocorra a indeferimento por parte do lnstituto e do
CEPEL, a empregado fafa a devolu¢ao ao Centre do valor do benoficto do lNSS a cla
complementacao recebida sob forma de adiantamento.

L|`



Parfgrafo S6tlmo: Caso a lNSS venha a deferir posteriormonte a pleito do empregado,
o CEPEL retomafa o pagamento do complemento ao empregado retroativo a clata em
que o lNSS validou a benoficio.

Paragrafo Oltavo: 0 empregado que tivor sua aposentadorta par invalidoz determinada
retroati\ramente pela Previdencia, e estiver em gozo deste beneficio, devera reembolsar
ao  CEPEL  os  valores  recebidos  a tftulo  de  auxiljordoenea  e/ou  auxilio  acidente  de
trabalho  e  de  complemento  de  remunerapao,  desde  a data  que  lhe  foi  conferida  a
aposentadoria aife o dltimo recebimento.

Pafagrato Neno: 0 empregado, aposentado ou nao pelo lNSS, que esteja afasfado do
ti.abalho per motivo de doenea ou acidente do trabalho, para fazer jus a complementapao
objeto   da   presente   Clausula,   devera   assinar   documento   a   ser   elaborado   pelo
Departamento de Gestao de Pessoas do CEPEL, por meio do qual se compromcta a
nao des®mpenhar qualquor atividade laborativa dul'ante a periodo de atastamento, sob
pena de ser responsabilizado civil e criminalmente.

Par£9rafo D6clmo:   A partir do 7Q mss do afastamento, a adiantamento do 130 salario
nao  sera  concedido  aos  empregados  mencionados  no  capuf da  presente  Clausula,
hip6tese na qual a benefieio sera page no mss de novembro.

Paragrafo  D6clmo  Prim®lro:  Ap6s  30  (trinta)  dias,  fica  suspense  a  complemento
remuneratbrio   (em   caso   de   licenca)   aos   empregados   elegiveis,   indicados   aos
desligamentos, salvo no caso de acidente d® trabalho.

Pafagrafo  D6clmo  Segundo:  Ap6s  assinafura deste  Acordo,  para  os  empregados
aposentados ou aposentaveis (conforme regras da Previdencia Oficial), salvo no caso
de acidente de trabalho,  o CEPEL efetuara a complemento remunerat6rio ate a manor
valor entre a limite de 2 (duas) vezes o teto geral da  Previdencia Social definido  pelo
INSS o a remuneraeao do empregado, descontado o valor do beneffcio (aposentadoria
ou auxflio-doenca) do aposentado ou do apceenfavel.

EEE±mraEHEiREREiHRE - DA FtEADAPTAc^O pROFrssloNAL
Nap  hip6tesos  de  necessidado  de  F]eadaptacao  Profissional  por  motivo  de  saade,
reconhocida  pelo  lnstituto  Nacional  da  Seguridade  Social  (lNSS)  ou  devidamente
reconhecida pela area de Engenharia de Seguranea e Medicina do Trabalho do CEPEL,
a adicional de periculosidado, insalubridade e/ou penosidade percebidb polo empregado
no mcimento de seu afastamento serao pagos em rubrica a parte, par 3 (tres) anos, a
razao de 50°/a (cinquenta par cento) no primeiro ano; 25% (vinte e cinco par canto)  no
segundo ano e 12,5°/a (doze e meio par cento) no terceiro ano.

Pafagrafo Prlmelro: Tratando-se de  Readaptapao Profissional deeorrente de dcen8a
ocupacional ou acidente do trabalho, dovidamente constatada pela area de Engonharia
de  Seguranga  e  Medicina  do  Trabalho  do  CEPEL,  sera  garantido  ao  empregado  o



pagamento do valor roferente ao adicional peroebido no memento do sou afastamento
nas seguintes condie6es:

a)  Aos empregados que perceberom os adicionais de periculosidade, insalubridade
e/ou  ponosidade  par  mais  de  10  (dez)  ance  ccwnplotos,  sorao  pages  valores
equivalontes ao referidos adieionais,  em  rubrica separada,  nao incorpor6vel  ao
salfro;

b)   Aos  empregados que  porceberem  os adicionais aclma  por menos de  10  (dez)
anos, serao pages valores oqui\/alentes a 50% do referido adicional, em rubrica
separada, nac incorporavel ao salato.

Pafagrato Segundo: A rubriea acima descrita nao constitui paradigma para efeitos de
equiparapao salari al.

Par€grato  T®roolro:  0  CEPEL  propiciara  treinamento  aos  ompregados  em  fas®  de
readaptapao profissional, de  modo que possam  assumir atribuig6es compativeis com
sua condicao fisica e psicol6gica.
Parfegrafo Quarto:   0 CEPEL readaptara os empregados nao aprovados em exames
dcle avalfaeao fisiea o psicol6gica realizados pelas areas de Engenharia de Seguranca e
Medicina do Trabalho do CEPEL para atividades realizadas em linha viva.

Pardgrafo  Gkllnto:  Eventual  retomo  a  condicao  de  recebimento  dos  adicionais  de
periculosidade, insalubridade e penosidade inpltcara na suspensao imediata da rubricca
prevista no capt7l desta Clfusula.

CLALJSLJLAS GERAIS

-DAS [NOVACOES TECNOL6GICAS

0  CEPEL  garantifa  a  participaeao  das  entidades  sindicais  signatarias  dilrante  os
estudos  e  implantacao  dos  procossos de  inovac6os  tocnol6gicas que  implk]uom  em
racionalizapfo  dos  trabalhos,  bern  come  modificacdes  das  atividades  desenvolvidas
pelos empregados.

Parfgrafo  Prfro]ro:  As  atividades  desenvolvidas  pelos  ompregados  podorao  ser
auxiliadas  par  uma  Comissao de  representantes dos trabalhadores  atingidos oil  que
venham  a ser atingidos,  objetivando  a sat]d®  e a  seguranca dos trabalhadores,  bern
como a qualidade dos servicos prestados e a adpeao de outras providencjas que se
fizerem necessarias para a eliminacao de efeito.

Perdgrafo  Sogundo:  0  proc®sso  de  requalificacao,  treinamento  a  adequapao  em
fungao  do  reestruturaGao  decorrente  de  implantapao  de  processos  de  inovap6es
tecnol6gicas, devera, prioritariamento, atender ao trabalhador no que diz resp®ito a sua
formapao e suas competencias previstas no PCF].



-DO CONVENIO SISTEMA  ``S"

0  CEPEL  se  compromete   a  analisar,  apes  a  assinafura  do  presente  Acordo,   a
pessibilidade de firmar corrvenio com o SESC, SENAC, SEsl ou SENAl, de acordo com
a classificaeao do  CEPEL, com vistas a disponibilizar alrsos promovidos por aquelas
entidades, sem Onus para os empregados e sous dependentes, limitado, por6m, ao valor
correspondente ao quo resultar da aplicacao do percentual retido pela instituicao sobre
a folha de pagamento, conforme convenio com as referidas enticlades.

- DO ACOMPANIIAMENTO I)a ACORDO
COLETTVO

a CEPEL e as Enticlades Sindicais se comprometem a realizar reuni6es trimestrais, ou
sempre que for solicitado per uma das partes, para acompanhamento do cumprimento
do Acordo Coletivo de Trabatlio.

-     Dos    F)EPFtESEr\ITAI\iTES    Dos
EAIPREGADOS NO CONSELHOS DEUBEIIATIVO DO CEPEL

0 CEPEL assegurara a participacao de urn representante eleito pelos empregados no
seu Conselho DeJiberativo, observadas as previs6es de seu Estatuto Social, bern como
a disposto nos pafagrafos abatxo:

Pafagrafo  Prlrii®lro: A comissao eleitoral sera compceta por ate 4 (quatro)  membros,
devendo metade ssr indicada pelas entidades sindicais, e o sou Presidente ser indicado
pela Diretoria Executiva do CEPEL.

Paragralo   S®9undo:    0   CEPEL   provera   cursos   de   aperfeicoamento   para   o
representante dos empregados eleito  para o sell  Conselho  Deljbel'ativo, arcando com
todas as respectivas despesas.

- DAS OUEST6ES INSTTTUCIONA]S

0  CEPEL  estimulara  o  clebate  de  quest6es  institucionais  Telativas  as  areas  de  suaL
atrapao,  visando  obter  sugest6es  relacionadas  a  organizacao  e  gestao do  setor de
energia el6trica.

-   DOS  ACIDENTES  DE  TIIABALllo  E   DOENCAS
OCUPACIONAIS

0 CEPEL fornecefa as  Entidades Sindicais sjgnatatias deste Acordo, anualmonte, os
dados estatisticos do sistema de controle de doeneas ooupacionais e de acidentes de
t].abalho,   ben   coma   promovera   medidas   profilatieas   no   ambito   das   atividades
profissionais, respeitaidas as disposic6es da Lei Geral de Protecao de Dados (LGPD).



dsfdsreE]L,i           a6©+EjBiHREap  -  DOs  MORliATlvos  iNTEFtNOs  EM
DESACOF)DO COM a ACOFtDO COLET[VO DE TF]ABALHO

Os normativos internos do CEPEL que contrariem as disposie6es deste Acordo Coletivo
de  Trabalho  estarao automatieamonto  revogados  a  partir da aesinatura do  presente
instrumento.

- DA NAo CumuLAC^o Dos BENEFIclos
PFtEVISToS NESTE ACoRDo CoLETrvo DE TRABALHo

As vantagens concedidas no bojo do present® Acordo nao poderao ser cumu]adas com
aquelas  eventualmente  oferecidas  a  (ao)  c6njuge  ou  a  (ao)  companheira  (o)  dos
empregados do CEPEL na Administrapao Ptlblica ou na iniciativa privada.

-DA V]GENCIA

Flea acordado qu® o pr®sente Acordo vigorafa par 24 (vinte e quatro) moses, inicjando-
se om 01.05.2022 e encerrando-se em 30.04.2024.

[T --.. _.         ___                __i_ -DO Forio co.mTEIIT[

A Justica do Trabalho do  Estado do Flio de Janeiro - F]J sera competente para dirimir
quaisquer diverg8ncias surgidas na aplicacao do presonte Acordo Coletivo de Trabalho.

Pardorafo  L]nlco:  0  CEPEL  reconheco  a  legitimidade  para  as  Entidades  Sindicais,
signatarias deste Acordo, ajuizarem Acao do Cumprimento (Artigo 872, Paragrafo Unico,
da CLT), visando assegurar o disposto neste instrumento.

Rio de Janeiro, 01  do agosto de 2022.
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(Anexo A - Tabelas de Mensalidade)

ANEXO A

Tabolas de Mensalidade
do Benoffoio de Assistencia a Satlde do CEPEL



Aooroo Colctivo do Trabalho
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(Anoxo A - Tabolas de Men8alidad®)
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a-1e R$ 272J7 R$ 10,03 R$ 27,74 R$ 45,46 R$ 63, 18 R$ 80,89 R$ 98,61 R$  116,33

19 - Z3 R$ 3Z7JP RS u`04 R$ 33.29 R$ 54.56 R$75,81 R$97,Oe rs 118,34 RS 89,60

I, . Z8 R$ 39622 R$  1®,54 RScO23 R$ 6S,92 R$91,61 R$ 117, 30 RS lan,99 R$ 164,68

29 - 33 R$4„cO R$  17,55 R$ 4€,56 R$ 79,56 R$ 110,57 RSm1S7 RS 172,5e R$ 203pe

3,-g R$ 3„P2 R$  21,57 R$59,65 RS 97.75 R$ 135JW R$ 173,92 R$ 212,02 R$ 250.11

a-a R$ 7aed R$ 26,07 R$ 72,1, RS n8,21 R$ 1G4,27 ts 210. so R$ 256,39 R$ 30Z,46

~-, RS ,7222 R$ 32,09 RS cO,79 RS %5,4e R$ 202,ie rs 25e.88 R$ 315,57 R$ 372.26

®-53 RS ilwa39 RS ae,6Z R$ 106,82 as 175.a. RS 243,25 R$31|45 RS )79,67 R$ 447/ro

5, - 5, RS Xzng RS ,7'14 R$ 1sO,41 R$ 213,ee RS 296,95 R$ 3co, 23 R$ 463,49 rs 546,76

*+ |$ 1.6Z9,96 R$ 59,99 R$ 165,93 R$ 271,ce R$ 377,e3 R$483,77 R$ 589,72 RS ®5,67
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(Anexo a -Tabela do lntomap6es)

ANEXO a

Tat)elas de lntemap6es
do Benefieio de Assistencia a Sadde do CEPEL



Acordo Cctetivo de Trabalrio
ACT 2022/2024

(Anexo a -TabeLa do lntonlac6es)

Cust:n=:rrneav¢eanot°de -.I.r±]ILml.r..-..-...--. -.ilLL.ziLI  ..r.Iur.I.T.L`i-I.rmiLi

De 30,00 a  500,00 R$  11,25

De 500,01  a  1.000,00 R$  22'50

De  1.000,01  a  2.000,OC) R$  45,00

I)e  2.000,01  a  3.OcO,00 R$ 67,50

De  3.000,01  a  4.000,00 R$  90'00

De 4.000,01  a  5.OcO,00 R$  112,50

De 5.000,01  a  7.500,00 R$  168,75

De 7.500,001  a  10.000,00 R$  225,00

De  10.000,01  a  15.000,00 R$  337'50

De  15.000,01  a  20.000,00 R$  450'00

De 20.000,01  a  30.000,00 R$  675,00

De  30.000,01  a  40.000,00 R$  goo,00

De 4o.0oo,01  a  50.000,00 R$  1.125,00

De 50.000.01  a 60.000,00 R$  1.350,00

De 60.000,01  a  70.000,00 R$  1.400,00

De  70.000,01  a 80.000,00 RS  1.600,00

De 80.000,01  a 90.000,00 R$  1.800,00

De 90.000,01  a  loo.000,00 RS  Z.000,00

Malor que  100.000,01 R$  2.500'00
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