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PAUTA DE REIVINDICAÇÃO DOS ELETRICITÁRIOS VINCULADOS À COMPANHIA DE
GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE 2019/2020.

CLÁUSULA - RENOVAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO
VIGENTE. SENERGISUL – CGTEE.

As cláusulas constantes do Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019 serão renovadas pelo
período que estabelecer o Acordo Coletivo de Trabalho ora em negociação, com exceção das
cláusulas seguintes que deverão ser acrescidas e/ou modificadas.

CLÁUSULA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Extensivo ha todos empregados lotados em usinas de Geração de Energia Elétrica da
CGTEE.

CLÁUSULA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO

A CGTEE fará a contratação de um seguro de vida em grupo para seus funcionários, no
mínimo usando os mesmos critérios cobrados das terceirizadas que prestam serviços para
CGTEE.

CLÁUSULA - LICENÇA NÃO REMUNERADA

A CGTEE concederá, aos seus empregados, uma licença para tratar de assuntos particulares,
sem percepção da remuneração contratual, por um período máximo de 24 (vinte e quatro)
meses, podendo ser renovada por igual período.

Parágrafo Único – Durante o período da licença, o empregado que desejar continuar na
condição de participante da Fundação CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE, poderá
fazê-lo, devendo recolher, também, às suas expensas, a parcela relativa a contribuição da
patrocinadora.
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CLÁUSULA - LICENÇA PARA ESTUDANTE

A CGTEE concederá licença para estudante, sem ônus para o empregado, conforme critérios
estabelecidos a seguir:
1º - Conceder em cada período letivo a dispensa de:
a) Para provas – um dia por disciplina, até o limite de seis disciplinas;
b) Para exame final – um dia por disciplina, até o limite de três disciplinas;

2º - Conceder a dispensa de um dia, para prestar exame supletivo, quando a prova for na
própria localidade ou dois dias, quando fora da localidade de lotação, não havendo
condições de retorno.

3º - As dispensas deverão ser utilizadas no dia da realização da prova.

4º - Em casos especiais e no interesse do serviço é permitido um acordo entre chefia e
empregado, respeitados os limites anteriores.

5º - Serão contemplados os empregados que estiverem frequentando cursos de ensino
fundamental, médio e superior, cursos técnicos, em nível de ensino médio e seus estágios,
ou curso de aperfeiçoamento ligado à função exercida.
8º - O empregado deve comprovar à sua chefia imediata, mediante documento hábil, a
realização de prova, exame, exame supletivo e vestibular.

Parágrafo Único – O benefício previsto na presente Cláusula não será devido aos
empregados com carga reduzida, exceto para prestar vestibular ou prova de supletivo.

CLÁUSULA - TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA

A CGTEE facilitará, aos empregados lotados na UPME Candiota e USJ São Jerônimo, que
tenham cônjuge ou companheira (o) e/ou descendentes (filhos e/ou dependentes
reconhecidos pelo INSS), portadores de doenças graves, com risco de vida, conforme Lei nº
9.250, de 26/12/1995 e Lei Federal nº 11.052/04, que necessitarem de tratamento
especializado em Porto Alegre, transferência temporária, durante o tratamento, de acordo
com Laudo Médico.
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Cláusula – Horário Flexível

A empresa signatária deste acordo coletivo, implantar o horário flexível as demais unidades
da CGTEE.
conforme abaixo:
7:00hs às 18:00hs,

Cláusula – Unificação do Plano Previdenciário para todo o Grupo.

Cláusula – Aumento no número de bolsas para ensino superior, ou convênio com alguma
faculdade.

Cláusula- DE AJUSTE Se por ventura durante a vigência do presente ACT-E (Acordo
Coletivo de Trabalho Especifico), em quaisquer circunstâncias a ELETROBRAS vier a
promover qualquer tipo de fusão ou incorporação da CGTEE com qualquer das empresas do
Sistema ELETROBRAS, fica desde já estabelecida a reavaliação das Cláusulas financeiras,
adequando-as a realidade da coirmã, eventualmente a ser fundida ou incorporada , mediante
processo negocial com o Sindicato “SENERGISUL”.


