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AVISO GERAL

BENEFÍCIO
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Considerando o  Plano de contenção de despesas e visando adequar o sistema de benefício
da CET ao mercado externo, informamos as seguintes alterações no benefício auxílio
alimentação, com vigência a par tir de dezembro/93.

1. O valor facial do vale-refeição será reajustado pela aplicação do mesmo índice apurado
para correção salarial do mês anterior ao de utili zação do vale, extinguindo-se desta
maneira o vale de valor complementar.
No mês de Dezembro/93 o valor facial será de R$ 854,00 (oitocentos e cinquenta e
quatro cruzeiros reais). No mês de Janeiro/94 este valor será corrigido pelo índice de
reajuste salarial de Dezembro/93 e assim sucessivamente.

2. A tabela de participação será alterada, passando a vigorar a que segue, base
novembro/93, a ser reajustada em Dezembro/93.

Faixa Salar ial (CR$) Par ticipação do empregado

até   60.084,00 5
de   60.084,01 a 90.126,00 10
de   90.126,01 a 120.168,00 15
de 120.168,01 a 150.210,00 20
de 150.210,01 a 225.315,00 25
de 225.315,01 a 300.420,00 30
de 300.420,01 a 375.525,00 40
acima de 375.525,00 50

3. O desconto do valor correspondente a parcela de participação do empregado será
efetuado na Folha de Pagamento do mesmo mês de utili zação e não mais do mês
subsequente.
Desta forma, no mês de Dezembro/93 serão efetuados excepcionalmente dois descontos:
um referente ao vale-refeição de Novembro/93 e Outro referente ao vale-refeição de
Dezembro/93.
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4. Aos empregados que realizaram horas extras, em dias de jornada normal de trabalho,
será concedido apenas 1 vale-refeição após a 10ª hora de trabalho, computada a jornada
normal do empregado; em dias de folga, será concedido 1 vale-refeição após o término
da jornada correspondente do empregado e outro adicional após a 10ª hora trabalhada.
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