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Acordo Coletivo de Trabalho

ACT 2019/2020

ACORDO COLE丁IVO DE TRABALHO　2019/2020, que

ent「e si fi「mam, COm a media9aO do Exceientissimo Senhor

Minist「o Renato de Lace「da Paiva - Vice-P「esidente do

丁「ibunal Superior do Trabalho　-　TST, de um lado,

ELETROSUL Centrais Ei6tricas S。A, e de out「o iado o

Sindicato dos Administrado「es do Estado de Santa

Catarina　-　SAESC, Sindicato dos Contabiiistas da

Grande Fiorian6polis　-　SINCOPOL看S, Sindicato dos

Economistas no Estado de Santa Catarina - SiNDECON-

SC, Sindicato dos Engenheiros no Estado de Santa

Catarina　-　SENGE-SC, Sindicato dos T6cnicos

lndustriais de Santa Catarina鵜SINTEC-SC, Sindicato

dos T6cnicos　看ndustriais do Parana - SINTEC"PR, O

Sindjcato dos T6cnicos Industriais do Rio Grande do

Sul　-　SINTEC“RS e a Federa9肴O dos T6cnicos

Industriais　-　FEN丁EC, neSte CaSO rePreSentando os

丁ecnicos lndustriais do Mato G「osso do Sui, doravante

denominados Sindicatos, PO「 SeuS rePreSentanteS iegais,

todos abaixo firmados, de acordo com as seguintes

ClausuIas:

匠工面工古画- ACT 2O19-2020 “ NAC看ONAL

A ELE丁ROSUL se ob「iga junto aos sindicatos signatarios deste acordo a cumpri

as clausuias do Acordo CoIetivo de T「abaIho Naciona1 2019-2020, aSSinado entr

as Empresas do Sistema EIetrobras e os sindicatos rep「esentativos de seu

empregados em nivel nacionaI, Cuja c6pia assinada sera ent「egue no ato da

assinatura deste acordo,

匠亡柾粛正五言巨頭而亘司- DIREi丁OS E OBRIGAe6ES

A E」E丁ROSUL se compromete, na Vigencia deste Aco「do, a mante「 Ou negOCia「

COm OS Sindicatos as aIte「a96es que entende「 necessarias dos benef了cios,

di「eitos e ob「iga96es constantes de aco「dos ante「io「es e que fo「am inseridos em
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emp「egados admitidos at6 30/1 1/96, reSSalvadas as disposi96es previstas neste

inst「umento.

匡壁画竜晴雨- LIBERACÅo DE DIRIGEN丁E SINDICAL
A ELE丁ROSUL libera「a O2 (dois) dirigentes sindicais para a lnte「sindicaI, Sem

P「ejuizo de saiatios, beneficios e vantagens adicionais ine「entes ao ca「go.

Paragrafo Primeiro: A ELE丁ROSUL libe「a「a tambem, Pa「a O eXerCicio de

atividades sindicais, Sem 6nus pa「a a entidade, OS di「igentes sindicais nao

iibe「ados, reP「eSentanteS Sindicais, indicados peIas entidades, 80 horas uteis po「

mes, a Criterio da lntersindicai.

Paragrafo Segundo: A soIicita9aO da Iibe「a9aO de que t「ata esta clausuia deve

Se「 enCaminhada preferencialmente com anteced台ncia minima de 5 (Cinco) dias

心teis.

胴囲- CONTRiBUieÅo ASSISTENCIAL
Em fun9aO da presente negocia9aO a ELETROSUL desconta「a de todos os

P「Ofissionais emp「egados, ab「angidos po「 este Aco「do Coletivo, Cont「ibui9aO

Assistencial no vaIor de R$ 70,00 (Setenta reais), e efetua「a os recoIhimentos

aos respectivos sindicatos que subsc「evem este Aco「do, a Pa面r do mes

Subsequente ao da sua assinatura,

Pa「agrafo Unico: Os sindicatos deve「ao fo「maIiza「 O P「OCedimento que a

ELETROSUL deve「a adotar pa「a efetua「 o desconto da contribui9aO aPrOVada

em assembIeia geraI"

醐二面扇面司- RE」ACÅo NOMiNAL DE PROFiSSIONAiS

A ELETROSUL encaminha「a aos Sindicatos, C6pia das guias de Contribui9

SindicaI e Assistenciai pagas na vigencia deste ACT, COm a rela9aO nOminaI d

emp「egados, nO PraZO maXimo de 30 (t「inta) dias, aP6s os descontos efetuados-

距瞳画" VANTAGENS E BENEFiciOS

A ELETROSUL assegura「a aos SINDICA丁OS a apIicaeao dos dispositivo

COnStanteS de Acordos Coletivos de T「abalho　2019-2020　e/ou Senten9a

No「mativas em Processo de Dissidio Coletivo, que Vie「em a se「 concedidos aos

integ「antes das demais Catego「ias Profissionais e/ou Econ6micas da
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「■ Eletrobras
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Acordo Coletivo de Trabalho

匿晒- PRESERVACÅo DE MANDA丁O NA ELOS

A ELETROSUL p「eserva「a o emprego dos seus emp「egados enquanto membros

da di「eto「ia, COnSeiho fiscai e conseIho de curadores da Fu=da9aO E」OS’eIeitos

PeIos pa巾Cipantes〇

匹頓唾荘図〇 ADMISSÅo DE PESSOAL

A ELETROSUL sempre que necessitar de admissao de pessoaI p「OmOVe「a

Concurso Pubiico,

Pa「agrafo IInico‥ A ELE丁ROSUL’Observada a legisIa9aO Pertinente’busca「a

admitir os seus concu「sados, nOS reSPeCtivos estados de origem dos candidatos.

面:AUSUL圃- REABILiTAeÅo pROFiSSIONA」

A ELE丁ROSUL p「OmOVera a reab冊a9aO P「Ofissiona看do empregado e a

manuten9aO de sua fun9aO OriginaI ante「io「 ao fato gerado「 da deficiencia, Ou

Pa「a nOVa fun9aO,

前面s和[舌亘重罰圃- ASSiST巨NCIA SOCIAL

A ELETROSUL assegurara a assistencia social a todos os seus empregados,

disponibiIizando p「Ofissionais de acordo com as necessidades,

所三相窓軒面所有両種圃- CONDUTORES DE VEicuLOS

Aos emp「egados que dirigem os veiculos a servi9O da ELETROSUL sera

ga「antida assist合ncia ju「idica, Sem ∂nus para o mesmo, em CaSO de acidente。

Pa「agrafo P「imei「o: Se ocorrer quaiquer acidente com veicuio que nao

Segurado, aS despesas resuItantes do mesmo serao de responsab掴dad

ELETROSUL.

Parag「afo Segundo: Quando oco「rer muIta po「 culpa do motorista, e a

ELETROSU」 nao ap「esenta-la ao envoIvido em tempo habil, juntamente com a

P「OCu「a9aO eSPeCifica para possib冊a「 a defesa administrativa junto ao DE丁RAN,

Cabe「a a ELETROSUL o pagamento da mesma,

Parag「afo Te「cei「o: Multas po「 p「obiemas do ve了culo se「ao de 「esponsabilidade

da ELE丁ROSUL e, aS POr CuIpa do condutor, SOmente SeraO descontadas

ter sido negado o recurso, Sa看vo no caso de desligamento do emp「egado,

em que se「a efetuado o 「eferido desconto・
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Paragrafo Quarto: Os sindicatos signata「ios deste aco「do indicarao um

rep「esentante nas comiss6es de an訓se de acidente de t「ansito.

- QUALIDADE DO SERVIeO

Durante a vigencia deste Aco「do’a ELE丁ROSUL da「a continuidade a sua poIftica

de manuteneao dos recursos humanos indispensaveis, em quaiquer ci「CunStanCia

de alte「a9aO administ「ativa e/Ou O「ganizacional’Para ga「antir a qualidade do

Servieo de energia eIet「ica, SOb sua 「esponsab掴dade・

DECIMA _　TRABALHO EM AREA DE RISCO

EL計RICO (Operaeao e Manuteneao do Sistema EI6t「ico)

A ELETROSUL assegu「a「a pessoai qualificado confo「me NR-10, em n心me「O naO

infe「ior O2 (dois), Para a reaIiza9aO de servi9OS de manuten9aO e OPera9aO, SOb

「isco eiet「ico em suas instala96es do sistema eiet「ico, fomecendo todos os

equipamentos de prote9aO individuai e coIetiva necessarios"

醐新京亘頭哀詞- VIGENC獲A

O p「esente Acordo CoIetivo de TrabaIho te「a vigencia de Ol (um) ano, iniciando-

se em lOde maio de 2019 e encerrando-Se em 30 de ab「ii de2020.

Por estarem 」uStaS e aCOrdadas, e Pa「a que PrOduza todos os seus efeitos

ju「idicos e legais, aSSinam o presente Acordo, aS ParteS SuP「aCitadas.

FIorian6poiis, 09 de outub「o de 2019.

Pela ELETROSUL:

Nome: Antonio C los Nascimento Krieger

CPF: 449.593.207-10

Sindicato dos Administ「ado「es do Estado de

Santa Catarina

Nome: Ronaldo GabrieI Maf「a Shappo

CPF: 578.771.739-20

圏



車種巨le亡「ob贈与
巨le〔「O与Ul

了へ

Fio措辞

Acordo Coletivo de Trabalho

ACT 2019/2020

…詫請謁。
Nome: AIaecio Amorim

CPF:　548.919.909-10

. _く盛観」.。
:二　二-.∴. ...

CPF: 378.384,909-87

圃圏国
Nome: SoIomar Pe「eria

CPF: 200.228.590-04

轟く青嶋亨の

きr●●Iす●n(● da戸物置

Economistas no

e Santa Catarina

uiz Aibani Neto

290.746.229-68
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