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ACORDO COLET IVO – 91/92

A Direção da CET, objetivando tornar conhecido a todos os empregados o que está sendo
negociado no Acordo Coletivo 91/92, destaca a seguir os principais itens abordados:

1. RAJUSTE SALARIAL

Foi concedido reajuste salarial de 34,73% correspondente a variação do ICV/DIEESE no
período de Janeiro a abril de 1991, da seguinte forma:

- 10% em maio;
- 10,9% em junho, e
- 10,45 em julho.

A partir de agosto a Companhia se comprometem a conceder as seguintes antecipações
salariais:

MÊS ÍNDICE OBSERVAÇÕES

AGO/SET-91 27,58 Sendo 12,9% retroativos a AGO-91 (incorporação de
Abono) e 13% a partir de 01/09/91

OUT-91 Implantação do plano de cargos
e salários e mais 11,2%

NOV-91 Índice de publicação pelo correspondente a metade da variação do INPC/IBGE
Governo dos meses de SET/OUT-91

JAN-92 Diferença entre o INPC de
SET a DEZ/91 e as antecipações
acima

MAR/92 Índice a ser publicado pelo correspondente à metade da variação do INPC/IBGE
Governo dos meses de JAN / FEV-92

MAI-92 Acordo Coletivo 92/93

2. REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS

Por ocasião do gozo de férias, será devido o pagamento de remuneração adicional de
férias em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário nominal do
empregado.
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3. NORMA EXTRAS

a) 50% (cinquenta por cento) para as prestadas em dias úteis;

b) 100% (cem por cento) para sábados, domingos, feriados e dias já compensados para
empregados em regime normal de trabalho;

c) 100% (cem por cento) das folgas ou dias já compensados para empregados em
regime de trabalho em escala;

d) 100% (cem por cento) para as horas extras prestadas em dias úteis, a par tir da
44º (quadragésima quar ta) horas.

4. INDENIZAÇÃO PECULIAR

Ao empregado por tempo de serviço na empresa igual ou superior a 5 (cinco) anos, que
vier ser dispensado sem justa causa, será pago uma indenização correspondente ao seu
salário nominal, na mesma ocasião da quitação das demais verbas rescisórias.

5. ASSISTÊNCIA JURÍDICA

A Companhia fornecerá assistência jurídica gratuita a todos os empregados que dela
necessitarem, em razão de fatos ocorridos no exercício da atividade profissional (a
serviço da Companhia), em período integral, todos os dias que houverem empregados a
serviço.

6. LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS

A Companhia liberará empregados eleitos para participação nos órgãos de representação
dos empregados, sem prejuízo dos salários, nas seguintes condições:

a) titulares do CREE: máximo 8 (oito) horas semanais;
b) 2 (dois) empregados representantes: tempo integral, a serem indicados pelo CREE.
c) 3 (três) empregados diretores do Sindicato em tempo integral

6.1 – A Companhia se compromete a reembolsar o empregado que esteja matriculado em
curso de 1º grau, mediante a apresentação de comprovantes de despesas.
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7. COMPLEMENTO EDUCAÇÃO/CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃ O

A Companhia se compromete a reembolsar o empregado que esteja matriculado em
curso de 1º grau, mediante a apresentação de comprovantes de despesas.

a) a CET participará com 80% do custo do curso e o empregado com 20%. No caso da
impossibili dade do empregado arcar com a sua parte, desde que justificado e
comprovado, a Companhia arcará com o custo integral do curso.

7.1 - O empregado que estiver cursando especialização a nível de pós-graduação em
área de interesse da Companhia, em horário coincidente com a jornada de trabalho,
poderá a critério desta e mediante prévia e expressa solicitação, ser liberado do
trabalho no horário da aula.

8. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Durante a vigência do presente acordo, a Companhia fornecerá aos seus empregados 22
vales-refeição por mês, com valor facial unitário (outubro/91) de Cr$ 2.489,00 (dois mil ,
quatrocentos e oitenta e nove cruzeiros).

9. AUXÍLIO CRECHE

A Companhia pagará mensalmente aos seus empregados, de ambos os sexos, que sejam
pais, auxílio-creche no valor até Cr$ 61.306,00 (outubro/91), por filho, devidos  partir do
encerramento da licença maternidade, até que a criança complete 7 (sete) anos de idade,
mediante a apresentação de comprovantes de despesas com internação em creche ou
instituição análoga, de livre escolha dos empregados.

10. CESTA BÁSICA

Fica mantido o fornecimento de cesta básica, em valor equivalente a Cr$ 18.144,20.

11. ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA

A Companhia fornecerá aos seus empregados assistência médica e odontológica,
compreendendo as especialidades hoje abrangidas, incluindo, ortopedia corretiva,
ortodontia e prótese dentária, extensivo aos ascendentes, cônjuges, companheiros(as) e
descendentes.
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12. AUXÍLIO FUNERÁRIO

A Companhia pagará, a título de Auxílio Funerário, reembolso de despesa com funeral,
equivalente a urna “c” do serviço funerário municipal, referente ao falecimento de
empregado, cônjuge/companheiro(a)  e filhos.

13. SEGURO DE VIDA

A Companhia contratará seguro de vida em favor de seus empregados com as seguintes
indenizações:

a) em caso de morte natural: 15 (quinze) salários nominais

b) em caso de morte acidental: 30 (trinta) salários nominais

Além dos itens já comentados, relacionamos a seguir, os demais itens que compõe a Pauta
de Negociação do Acordo Coletivo 91/92:

- Data de pagamento
- Piso salarial
- Adiantamento quinzenal
- Início de férias / período de férias
- Comissão de substituição temporária
- Plantão BIP / Sobreaviso
- Responsabili dades por danos causados em veículos
- Plano de Cargos e Salários
- Conselho de Representação dos Empregados e Estagiários da CET - CREE
- 1ª parcela do 13º salário
- Calendário de Compensações
- Uniformes e roupas profissionais
- Ausências legais
- Periculosidade, Penosidade e Insalubridade
- Contrato de Trabalho
- Rescisão de Contrato de Trabalho - Recurso
- Rescisões
- Publicidade
- Delegado Sindical
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- Empregado Estudante
- Estabili dade Provisória
- Adicional por Tempo de Serviço
- Substituto Processual
- Complementação do Auxílio Previdenciário
- Amamentação
- Licença Maternidade / Paternidade
- Convênio
- Auxílio Transporte
- Valores Expressos em Cruzeiros e Reajustes
- Data Base - Vigência
- Cláusula Penal

Estará a disposição dos empregados para eventuais consultas, minuta do Acordo Coletivo
91/92, com a secretária de sua unidade.

JCCR / JHB


