
Pauta de reivindicações da INTERSUL 
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2020/2021 

Empresas do grupo ENGIE 

 
Cláusula 1ª - REIVINDICAÇÃO PRINCIPAL  

Considerando a situação excepcional, de âmbito mundial, provocada pela pandemia decorrente 
do coronavírus, nesta data-base de 2020, sem que isso estabeleça padrão futuro, o Acordo 
Coletivo de Trabalho 2019/2020 celebrado entre as Empresas do grupo ENGIE, a Federação 
Nacional dos Urbanitários e os Sindicatos que compõem a INTERSUL, será integralmente renovado, 
passando a vigorar no período de 01/11/2020 a 31/10/2021, atualizadas apenas as cláusulas de 
reajuste salarial e de auxílio refeição/alimentação e as que têm referência em datas, da seguinte 
forma: 

a) “Cláusula 3ª - Reajuste salarial - A remuneração dos empregados da ENGIE BRASIL 
ENERGIA S. A., DIAMANTE GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA. e USINA TERMELÉTRICA PAMPA 
SUL S. A. será reajustada pelo Índice de Preços para o Consumidor Amplo – IPCA, do 
período de 01/11/2019 a 31/10/2020.” 
 
b) “Cláusula 11ª - Contribuição sobre a Parcela do Bônus Gerencial no Plano CD - Quando 
do pagamento do Bônus Gerencial pago pelo cumprimento das metas anuais das Unidades 
Organizacionais do exercício de 2020, caso o empregado faça uma contribuição de até 7% 
(sete por cento) do valor recebido, as Empresas também farão uma contribuição do 
mesmo valor no Plano de Contribuição Definida - CD do empregado.” 
 
c) “Cláusula 13ª - Contribuição sobre a Parcela da PLR no Plano de Contribuição Definida 
– CD - Quando do pagamento da PLR do exercício de 2020, caso o empregado faça uma 
contribuição de até 7% (sete por cento) do valor recebido, as Empresas também farão uma 
contribuição do mesmo valor no Plano CD do empregado.” 
 
d) “Cláusula 14ª - Participação nos Lucros e/ou Resultado – PLR - A partir do exercício 
2020 as Empresas concederão aos seus empregados Participação nos seus Lucros e/ou 
Resultados conforme estabelecido em acordo específico, mantendo a negociação junto aos 
Sindicatos.” 
 
e) “Cláusula 15ª - Auxílio Refeição/Alimentação - O valor facial do vale 
refeição/alimentação de R$ 60,50 (sessenta reais e cinquenta centavos) será corrigido pelo 
Índice de Preços para o Consumidor Amplo – IPCA, do período de 01/11/2019 a 
31/10/2020. ” 
 
f) “Cláusula 17ª - Manutenção do Auxílio à Recuperação da Saúde - As Empresas 
concordam em manter, durante a vigência deste Acordo, por meio de terceiros, um Plano 
de Saúde com participação do usuário, por um período de até 6 (seis) anos, para os 
empregados que não tiverem o seu Contrato de Trabalho extinto ou rescindido, 
aposentados por invalidez ou que vierem a se aposentar por invalidez, que estiverem nesta 
condição a partir de 01 de novembro de 2015.  

§ 1º:  As Empresas concordam em manter, durante a vigência deste Acordo, por 
meio de terceiros, um Plano de Saúde com participação do usuário, por um período 
de até 13 (treze) anos, para os empregados que não tiverem o seu Contrato de 
Trabalho extinto ou rescindido, aposentados por invalidez ou que vierem a se 
aposentar por invalidez, que estavam nesta condição até 31 de outubro de 2015.” 

§ 2º, 3º, 4º e 5º mantém-se com a redação atual. 
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g) “Cláusula 19ª - Complementação de Benefício para Empregado Aposentado Afastado 
por Doença - Até 31 de outubro de 2021, o empregado aposentado pela Previdência Social 
que estiver afastado por doença ou acidente, perceberá complementação de remuneração 
no valor correspondente à diferença entre o valor do benefício previdenciário e a 
remuneração fixa mensal do empregado na data do afastamento. ” 
 
h) “Cláusula 24ª - Compensação Coletiva - As horas referentes às jornadas de trabalho em 
horário comercial dos dias abaixo relacionados, serão compensadas de acordo com os 
critérios estabelecidos nesta cláusula: 

15/02/2021 (2ª feira que antecede carnaval); 
18/02/2021 (4ª feira de Cinzas - período vespertino); 
04/06/2021 (6ª feira após Corpus Christi); 
06/09/2021 (2ª feira que antecede a Independência do Brasil); 
11/10/2021 (2ª feira que antecede ao dia de Nossa Senhora Aparecida); 
01/11/2021 (2ª feira que antecede dia dos Finados). 

 
[...] 
§ 8º: A compensação do dia 04 de junho (sexta-feira após o dia de Corpus Christi) 
será aplicada apenas para as localidades onde o Município decretar esta data como 
feriado. A manutenção desta data no sistema de compensação irá depender, nos 
próximos exercícios, do número de compensações do ano. ” 

 
i) “Cláusula 28ª - Turno Ininterrupto de Revezamento. [...] 

 § 14º: As partes signatárias ajustam que a partir do início da vigência do presente 
acordo, assumem o compromisso de negociação paralela, visando a revisão da 
jornada de trabalho em turnos de revezamento com prazo final de negociação no 
mês de junho de  

 
Cláusula 2ª - REIVINDICAÇÕES SUCESSIVAS 

Caso não seja renovado integralmente o Acordo Coletivo 2019/2020, nos termos da Cláusula 
Principal desta pauta, sucessivamente à reivindicação principal, deverão ser instituídas ou 
modificadas as seguintes cláusulas, consolidadas na Plenária de Base da INTERSUL de 2019 e 
atualizadas, mutatis mutandi, para 2020: 

 
 

 Cláusula 1ª - Renovação de Cláusulas do ACT 2019/2020 - As cláusulas constantes do 
Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020 serão renovadas pelo período que estabelecer o 
Acordo Coletivo de Trabalho, ora em negociação, com exceção das cláusulas seguintes, 
que serão acrescidas ou modificadas. 
 

§ 1º. Neste instrumento, sempre que possível, suas disposições serão redigidas com “clareza, 
precisão e ordem lógica”, como determina a Lei Complementar 95/1998, que dispõe sobre a 
redação das leis. 
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 § 2º. Diante dessa Lei Complementar e das atuais regras gramaticais, que se originaram no 
latim, língua em que o gênero neutro é raro e utiliza o masculino plural para se referir ao gênero 
masculino e ao também ao feminino, neste instrumento o gênero masculino plural será utilizado 
para se referir tanto às trabalhadoras quanto aos trabalhadores. 
 
 § 3º. A utilização desse formato, entretanto, não significa reconhecer que o gênero 
masculino tenha preponderância sobre o feminino e nem que deva se eternizar as regras legais e 
gramaticais oriundas de convenções patriarcais. 
 
 § 4º. Por isso, ao mesmo tempo em que elegem um formato de redação que busca “usar as 
palavras em seu sentido comum” (LC 95/1998, art. 11, I, a), mas que inegavelmente tem origem 
em preconceito de gênero, os representantes dos Sindicatos e das Empresas assumem o 
compromisso permanente de identificar e eliminar, de fato e não apenas na redação de textos, 
todas as formas de discriminação de gênero. 

 
 

 Cláusula 2ª - Manutenção dos Direitos e Benefícios - Em caso de venda de ativos, a ENGIE 
se compromete a fazer constar no Edital de venda ou Contrato de Compra e Venda texto 
com objetivo de assegurar aos empregados vinculados aos citados ativos, todos os direitos 
e benefícios sociais vigentes, inclusive aqueles relativos ao plano de previdência 
complementar. 

 § único: A ENGIE anexará ao Edital/Contrato de Compra e Venda o Acordo Coletivo 
vigente, bem como os Manuais de Gestão, de Pessoal e de Benefícios. 
 

 Cláusula 3ª - Compensação Coletiva - As horas referentes às jornadas de trabalho em 
horário comercial, dos dias abaixo relacionados, serão compensadas de acordo com os 
critérios estabelecidos nesta cláusula: 

15/02/2021 (2ª feira que antecede carnaval); 
18/02/2021 (4ª feira de Cinzas - período vespertino); 
04/06/2021 (6ª feira após Corpus Christi); 
06/09/2021 (2ª feira que antecede a Independência do Brasil); 
11/10/2021 (2ª feira que antecede ao dia de Nossa Senhora Aparecida); 
01/11/2021 (2ª feira que antecede dia dos Finados). 

 

 § 1º: Na Sede da Empresa o acréscimo nas jornadas diárias será de no máximo 2 (duas) 
horas, dentro da faixa flexível, no caso de horário móvel, e deverão ser efetuadas sempre 
em até 180 (cento e oitenta) dias após o dia compensado, contados a partir do primeiro 
dia do mês subsequente ao do dia compensado. A compensação diária ocorrerá no início 
ou no término de cada período de trabalho, sendo que nos casos de horário não móvel 
poderá começar com antecedência máxima de 1 (uma) hora em relação ao início do 
primeiro expediente e terminar até no máximo 1 (uma) hora depois de encerrado o último 
expediente do dia. 

 § 2º: Nas Áreas descentralizadas, poderão ser estabelecidas outras formas de 
compensação, desde que de comum acordo entre a Empresa e os empregados envolvidos 
em cada localidade. 
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 § 3º: A compensação será correspondente ao número de horas/dia da jornada de trabalho 
de cada empregadora, não sendo possível a compensação para empregadora em regime 
de turno de revezamento. 

 § 4º: Os empregados, que por necessidade do serviço, trabalharem nestes dias, serão 
incluídos no sistema de compensação. Neste caso poderão folgar, mediante compensação, 
em outro dia de sua escolha e nas mesmas condições de compensação utilizadas pelos 
demais empregados, desde que previamente acordada com a gerência.  

 § 5º: Não serão consideradas para efeito de compensação as até 4 (quatro) horas/mês de 
ausência ao mês, concedidas pela Empresa para que o empregado possa tratar de seus 
assuntos particulares em horário comercial (estas ausências devem ser previamente 
agendadas com o gerente local).  

 § 6º: Na hipótese de o empregado não efetuar a compensação das horas devidas, as horas 
não quitadas serão descontadas de eventual saldo de horas extras a folgar ou, em último 
caso, descontadas na folha de pagamento. 

 § 7º: A compensação será opcional por localidade e deverá abranger todos os empregados, 
excetuando-se os que trabalham em turno de revezamento ou que por necessidade do 
serviço não possam efetuar a compensação. 

 § 8º: A compensação do dia 04 de junho (sexta-feira após o dia de Corpus Christi) será 
aplicada apenas para as localidades onde o município decretar esta data como feriado. A 
manutenção desta data no sistema de compensação irá depender, nos próximos 
exercícios, do número de compensações do ano. 

 §9º: Esta cláusula será ajustada a eventuais alterações na legislação que modifiquem a 
atual situação em relação aos feriados oficiais, bem como nos casos em que alterem as 
tratativas atinentes à compensação de jornadas. 

 
Cláusula 4ª - Horas Abonadas/Compensáveis - A ENGIE, a partir da assinatura do presente 
acordo, estenderá até 4 (quatro) horas/mês abonadas, para os empregados da Sede, para 
que eles possam tratar exclusivamente de seus assuntos particulares. 

 § 1º: Os empregados que não utilizarem as horas definidas no caput em um determinado 
mês poderão utilizar as referidas horas em outro mês, limitando em 8 (oito) horas, para 
tratar de assuntos particulares. 

 § 2º:  Aos empregados lotados nas usinas de difícil acesso, será concedido 8 horas/mês.  
 
Cláusula 5ª - Adicional de Penosidade - A ENGIE pagará aos seus empregados, submetidos 
ao regime de turno em escala de revezamento, enquanto não houver regulamentação, o 
percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) sobre o salário base, a título de Adicional 
de Penosidade. 

§ único: A ENGIE, a partir da assinatura deste acordo, estenderá o adicional de penosidade 
aos demais empregados que trabalham em condição penosa, tais como Manutenção de 
Usinas, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Operação em horário comercial. 
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Cláusula 6ª - Manutenção da Remuneração - Quando o empregado for transferido de 
função temporariamente ou definitivamente por conveniência da Empresa, será mantida a 
sua remuneração, inclusive os adicionais legais inerentes à função anterior. 

§ 1º: Nos casos em que a transferência temporária ou definitiva ocorrer em função de 
doença ou acidente, será mantida a remuneração do empregado, inclusive os adicionais 
legais inerentes à função anterior. 

§ 2º: Ao empregado que for transferido do turno de revezamento para o horário comercial 
em caráter definitivo, será garantida a manutenção da sua remuneração. 
 
Cláusula 7ª - Plano de Desligamento Voluntário – PDV - A ENGIE disponibilizará a seus 
empregados, durante a vigência do presente acordo, um Plano de Desligamento Voluntário - PDV.  

§ único: A ENGIE negociará com as entidades que compõem a Intersul os termos e prazos 
do PDV estabelecido no caput. 
 
Cláusula 8ª - Rescisão do Contrato de Trabalho - A Empresa procederá as homologações 
das rescisões contratuais de seus empregados desligados, pertencentes às categorias 
representadas pela Federação Nacional dos Urbanitários e pelos Sindicatos signatários 
deste Acordo perante os mesmos. 

§ 1º: Somente em caráter excepcional as homologações das rescisões contratuais se 
operarão perante a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE. 

§ 2º: O pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão contratual ou 
recibo de quitação deverá ser efetuado no prazo previsto no § 6º do art. 477 da CLT, com 
redação fixada pela Lei 7.855, de 24/10/1989. 

§ 3º: A Empresa apresentará, no ato de homologação das Rescisões de Contrato de 
Trabalho que vierem a ocorrer, a série histórica de horas-extras que compõem a média 
sobre Aviso Prévio, Férias e 13º Salário. 
§ 4º: A homologação das rescisões dos empregados representados pela Federação 
Nacional dos Urbanitários somente ocorrerá mediante a apresentação de procuração 
outorgada pela referida Federação para a entidade Sindical de primeiro grau. 

§ 5º: Quando a rescisão do contrato de trabalho for por conveniência da empresa, o 
empregado terá direito à multa do FGTS (40%). 
 
Cláusula 9ª - Pagamento do FGTS - A ENGIE manterá o atual percentual de recolhimento 
sobre o FGTS para todos os seus empregados. 
 
Cláusula 10 - Captação de Pessoal - A ENGIE priorizará a seleção interna quando da 
contratação de pessoal. 

§ único: A ENGIE alterará o disposto no Manual de Gestão de Pessoas - MGP, módulo 5, 
item 6. 
 
Cláusula 11 - Carga Horária de Trabalho - A ENGIE manterá a carga horária de trabalho 
para todos os seus empregados de acordo com o disciplinado nas suas Normas Gerenciais. 
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Cláusula 12 - Férias - Por solicitação do empregado, as férias poderão ser usufruídas em 
até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 (quatorze) dias corridos 
e os demais não poderão ser inferiores a 5 (cinco) dias corridos cada um. 

§ 1º: Havendo o gozo de férias coletivas ou a opção pelo recebimento do abono de férias, o 
período restante de 20 (vinte) dias poderá ser usufruído de acordo com a tabela abaixo: 

 

  1º Período 2º Período 3º Período 

Dias de 
direito 

Coletivas ou 
Abono 

Dias Férias Dias Férias Dias Férias 

30 Sim 10 10 0 

30 Sim 5 15 0 

30 Sim 6 14 0 

30 Sim 14 6 0 

30 Sim 15 5 0 

30 Sim 10 5 5 

30 Sim 5 5 10 

30 Sim 5 10 5 

§ 2º: Havendo a fruição das férias coletivas e a opção pelo recebimento do abono de férias, 
o período restante de 10 (dez) dias será usufruído em uma única oportunidade. 

§ 3º: Os empregados que possuam saldo de férias menor que 10 (dez) dias, deverão 
usufruí-lo antes do início das férias coletivas. 

§ 4º: Por solicitação do empregado, as férias poderão ter início em dia que antecede 
feriado ou repouso semanal remunerado. 
 
Cláusula 13 - Horas Extras - Fica acordado entre as partes que todas as horas consideradas 
como extraordinárias, serão remuneradas com os adicionais previstos em lei, ou seja, 
acréscimo de 50% (cinquenta por cento) para as horas extraordinárias realizadas em dias 
normais de trabalho e de 100% (cem por cento) para as horas extraordinárias efetuadas 
em domingos e feriados.  

§ 1º: Os empregados somente poderão realizar horas extraordinárias quando formalmente 
autorizados pela Empresa. 

§ 2º: No caso de empregado em regime especial de trabalho (turno ininterrupto de 
revezamento), serão consideradas as condições estabelecidas na Cláusula Vigésima Oitava 
do ACT 2018/2019, no que complementar.  

§ 3º: Os empregados que, por conveniência da Empresa, ficarem à sua disposição em 
regime de trabalho extraordinário até às 23h59min, terão abonadas as primeiras horas de 
trabalho de sua próxima jornada, necessárias à preservação do descanso intervalar de 11 
(onze) horas. 

§ 4º: Nos casos em que o serviço extraordinário for realizado entre a 0 (zero) hora e 5 
horas, a Empresa abonará o expediente matutino. A Empresa também abonará o período 
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vespertino, se o mencionado serviço for realizado após às 20 horas e se estender por mais 
de 8 (oito) horas contínuas.  

§ 5º: Nos casos em que ocorrer necessidade imperiosa, por motivo de força maior, para 
atender a realização ou conclusão de serviços inadiáveis, ou cuja inexecução possa 
acarretar prejuízo manifesto, poderá não ser observado o princípio do descanso intervalar 
de 11 (onze) horas. 

§ 6º: A Empresa manterá durante a vigência deste Acordo, o pagamento de até 100% (cem 
por cento) das horas extras realizadas. Entretanto, a critério do empregado, as horas extras 
realizadas, bem como as horas de sobreaviso, poderão ser destinadas à compensação, 
desde que não haja acumulação de mais de 48 (quarenta e oito) horas. 

§ 7º: As horas gastas nos deslocamentos para viagens a serviço, fora do expediente normal 
de trabalho, serão consideradas como extras e remuneradas com os acréscimos previstos. 

§ 8º: As horas gastas nos deslocamentos em viagens de treinamento e na realização destes, 
fora do expediente normal de trabalho, não serão consideradas como extras, exceto nos 
casos de eventos obrigatórios da CIPA, reciclagem de Operadores e outros eventos de 
participação obrigatória. Nestes casos deverá haver uma convocação formal da Empresa, 
informando da participação obrigatória. 

§ 9º: Os 10 (dez) minutos antes do início e após o término da Jornada de Trabalho não 
serão considerados horas extras, salvo mediante autorização formal da Empresa para 
realização de horas extraordinárias. Para os empregados com serviço em turno de 
revezamento será adotado o critério estabelecido na Cláusula Vigésima Oitava, Parágrafo 
Quinto do ACT 2019/2020. 

§ 10: Para os empregados que utilizam o sistema de horário móvel, a permanência nas 
instalações da Empresa fora do horário estabelecido para a jornada diária de trabalho não 
se constitui em horas extras, exceto quando formalmente autorizados pela Empresa. 
Eventuais tempos adicionais, neste caso, serão considerados, para todos os efeitos, como 
de interesse do empregado. 

§ 11: Os signatários do presente instrumento expressamente autorizam a realização de 
jornada extraordinária pelos empregados, quando houver solicitação formal da empresa, 
em conformidade com o caput do artigo 59, da CLT. 

§ 12: Por solicitação expressa do empregado, a Empresa pagará o saldo de horas extras 
acumulado para compensação, conforme estabelecido no parágrafo sexto desta Cláusula. 

§ 13: O pagamento das horas extras realizadas no mês será efetuado até o mês 
subsequente à realização das mesmas, juntamente com o pagamento do salário dos 
empregados. 

§ 14: Quando o empregado for convocado para trabalhar em regime de hora extraordinária 
receberá no mínimo 1 (uma) hora extra, independentemente do tempo que durar o serviço. 
 
Cláusula 14 - Escalas de Sobreaviso em Finais de Semana e Feriados Prolongados - Os 
empregados que fazem jus ao sobreaviso concordam e autorizam a Empresa a estabelecer 
escalas de sobreaviso com duração superior ao limite de 24 (vinte e quatro) horas, previsto 
no parágrafo 2º do artigo 244 da CLT. Tal medida visa atender aos interesses pessoais e 



Pauta de reivindicações da INTERSUL 
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2020/2021 

Empresas do grupo ENGIE 

 

 8 

sociais dos empregados, na medida em que reduz o número de empregados designados 
para permanecerem em sobreaviso em finais de semanas e feriados. 

§ 1º: As escalas de sobreaviso poderão ter início na sexta-feira e encerrar a qualquer 
tempo. 

§ 2º: Caso o empregado não tenha sido convocado a trabalhar, não haverá necessidade da 
concessão de intervalo intrajornada ao retomar sua jornada habitual. 

§ 3º: A ENGIE implementará tabela de sobreaviso nas áreas em que o empregado fica à 
disposição com o veículo da empresa. 
 
Cláusula 15 - Auxílio Creche - A ENGIE se compromete a estender o auxílio creche aos 
filhos dos seus empregados. 
 
Cláusula 16 - Auxílio Educação para Dependentes - A ENGIE, a partir da assinatura do 
presente instrumento, pagará o correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos gastos 
com educação dos filhos dos empregados. 
 
Cláusula 17 - Transporte para Dependente Estudante - A ENGIE, a partir da assinatura do 
presente instrumento, pagará auxílio financeiro para transporte dos filhos dos empregados 
que necessitem se deslocar para estudar em outro município.  
 
Cláusula 18 - Acompanhamento Médico e Hospitalar de Ascendentes - A ENGIE abonará 
as horas utilizadas para o acompanhamento médico e hospitalar de ascendentes de seus 
empregados. 
 
Cláusula 19 - Manutenção do Auxílio à Recuperação da Saúde - A ENGIE concorda em 
manter um Plano de Saúde para os empregados aposentados ou que vierem a se aposentar 
por invalidez e que não tiverem o seu Contrato de Trabalho extinto ou rescindido.  

§ 1º: Serão mantidos como dependentes do empregado os devidamente registrados na 
Empresa, enquanto perdurarem as condições estabelecidas para este reconhecimento. 

§ 2º: Também será mantida a cobertura de medicamentos no Auxílio à Recuperação da 
Saúde previsto nas normas para os empregados que não tiverem o seu Contrato de 
Trabalho extinto ou rescindido, aposentados por invalidez ou que vierem a se aposentar 
por invalidez. 

§ 3º: O pagamento da co-participação é de responsabilidade do empregado aposentado 
por invalidez, ficando a cargo da operadora contratada pela ENGIE a respectiva cobrança. 
Em havendo inadimplência, a concessão do benefício será suspensa até a regularização dos 
pagamentos pendentes. 

§ 4º: A ENGIE manterá o auxílio à recuperação de saúde para os empregados aposentados 
que vierem a se afastar por doença que o impeça de continuar trabalhando, nas mesmas 
condições estabelecidas no caput e nos parágrafos anteriores. 
 
Cláusula 20 - Contribuição Básica do Plano de Contribuição Definida – CD - A ENGIE 
manterá durante a vigência deste acordo uma contribuição adicional aos 2% (dois por 
cento) já estabelecidos no regulamento, no plano CD da PREVIG, no valor de 1% (hum por 



Pauta de reivindicações da INTERSUL 
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2020/2021 

Empresas do grupo ENGIE 

 

 9 

cento) a 5% (cinco por cento) do salário real de contribuição – SRC, conforme opção do 
empregado. 
 
Cláusula 21 - Contribuição Extraordinária - A ENGIE fará no mês de dezembro de 2020, o 
pagamento de uma contribuição voluntária no Plano CD, adicional às contribuições já 
previstas no regulamento, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da 
remuneração mensal de cada empregado participante do Plano CD da PREVIG, calculada 
com base no mês de novembro de 2020. 
 
Cláusula 22 - Benefício de Risco – Na ocorrência de aposentadoria por invalidez ou pensão 
por morte de empregado/a participante do Plano de Benefícios PREVIG - PrevFlexCE, será 
aplicado o definido nos itens 1.1 e 1.2, conforme o caso, da CE DA-0045/2005 ou 40 
remunerações, o que for maior. 

§ 1º: O estabelecido no caput será estendido aos empregados que entraram direto no 
Plano CD. 

§ 2º: Entende-se como remuneração o somatório de todas as verbas salariais, inclusive os 
adicionais legais. 

§ 3º: Caberá exclusivamente à patrocinadora o aporte estabelecido no caput da cláusula. 
 
Cláusula 23 - CE DA-0045/2005 – Plano de Benefícios Contribuição Definida – PREVIG - A 
ENGIE alterará os itens 1.1 e 1.2 da CE DA-0045/2005, passando a idade de 53 anos 
prevista na referida CE, para 65 anos. 
 
Cláusula 24 - Mérito por Antiguidade - A ENGIE aplicará a todos os seus empregados 
independente da carreira, a promoção por antiguidade, prevista na norma interna 
denominada PCR, na razão de 3% (três por cento) a cada 03 (três) anos de serviço prestado 
à Empresa, conforme o já praticado para os empregados enquadrados na carreira técnica. 

§ único: A promoção por antiguidade estabelecida no caput também será aplicada aos 
empregados que se encontram no teto ou acima do teto da sua faixa salarial. 
 
Cláusula 25 - Isonomia nos Níveis de Complexidade nas Funções da Carreira Técnica - A 
ENGIE alterará o PCR permitindo que todas as funções da sua carreira técnica tenham os 
mesmos níveis de complexidade, obedecendo às mesmas faixas salariais. 
 
Cláusula 26 - Carreira Y - A ENGIE implementará em seu PCR a carreira Y para os cargos 
técnicos. 
 
Cláusula 27 - Reequilíbrio Interno do PCR - A ENGIE reajustará as faixas salariais do PCR 
utilizando os mesmos índices de correção aplicados aos salários de seus empregados nos 
últimos 3 (três) anos, como forma de restabelecer o enquadramento real de cada 
empregado, virtualmente alterado pela não correção dos valores das citadas faixas salariais. 
 
Cláusula 28 - Auxílio Refeição/Alimentação - O valor facial do vale refeição/alimentação 
será de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais). 
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§ 1º: O auxílio abrangerá todos os meses do ano, e será composto por 25 (vinte e cinco) vales 
por mês. 

§ 2º: A ENGIE manterá o crédito do Auxílio Refeição/Alimentação até o dia 15 (quinze) de cada mês. 

§ 3º: A ENGIE concederá até 30 de novembro de 2020, 1 (um) bloco/recarga extra de vale 
refeição/alimentação com 25 unidades no valor facial de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais); 

§ 4º: A ENGIE concederá até 20 de dezembro de 2020, 1 (um) bloco/recarga extra de vale 
refeição/alimentação com 25 unidades no valor facial de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais). 
 
Cláusula 29 - Manutenção do Auxílio à Recuperação da Saúde: As Empresas concordam 
em manter, durante a vigência deste Acordo, por meio de terceiros, um Plano de Saúde 
com participação do usuário, por um período de até 6 (seis) anos, para os empregados que 
não tiverem o seu Contrato de Trabalho extinto ou rescindido, aposentados por invalidez 
ou que vierem a se aposentar por invalidez, que estiverem nesta condição a partir de 01 de 
novembro de 2015. 

§ 1º: As Empresas concordam em manter, durante a vigência deste Acordo, por meio de 
terceiros, um Plano de Saúde com participação do usuário, por um período de até 13 (treze) 
anos, para os empregados que não tiverem o seu Contrato de Trabalho extinto ou 
rescindido, aposentados por invalidez ou que vierem a se aposentar por invalidez, que 
estavam nesta condição até 31 de outubro de 2015. 

§ 2º: Durante o período previsto no caput ou no § 1º serão mantidos como dependentes 
do empregado os devidamente registrados nas Empresas, enquanto perdurarem as 
condições estabelecidas para este reconhecimento. 

§ 3º: Durante o período previsto no caput ou no § 1º também será mantida a cobertura de 
medicamentos no Auxílio à Recuperação da Saúde previsto nas normas para os 
empregados da ENGIE BRASIL ENERGIA S.A., DIAMANTE GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA e 
USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A., que não tiverem o seu Contrato de Trabalho 
extinto ou rescindido, aposentados por invalidez ou que vierem a se aposentar por 
invalidez. 

§ 4º: O pagamento da co-participação é de responsabilidade do empregado aposentado 
por invalidez, ficando a cargo da operadora contratada pelas Empresas a respectiva 
cobrança. Em havendo inadimplência, a concessão do benefício será suspensa até a 
regularização dos pagamentos pendentes.  

§ 5º: Caso ocorra a regulamentação para os empregados aposentados ou que vierem a se 
aposentar por invalidez e que não tiverem o seu Contrato de Trabalho extinto ou 
rescindido, na vigência deste acordo, esta regulamentação prevalecerá a partir da data de 
sua vigência. 
 
Cláusula 30 - Turno Ininterrupto de Revezamento - Fica acordado entre as partes que, 
para cumprir a jornada de trabalho de 24h diárias, as Empresas adotarão, por manifestação 
de vontade expressa através de Assembleia Geral da categoria específica, realizada em 
todas as áreas envolvidas, 3 (três) Turnos Ininterruptos de Revezamento de 8 (oito) horas 
em cada turno, com 5 (cinco) turmas e de acordo com as tabelas elaboradas pelos próprios 
Operadores e aprovadas pelas Empresas (escalas de turno) existentes em cada local de 
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trabalho, mantendo a mesma carga horária mensal estabelecida para turnos de 6 (seis) 
horas. 

§ 1º: O tempo excedente às 6 (seis) horas estabelecidas na legislação, de 2 (duas) horas, 
será compensado com o acréscimo de folga, de acordo com a tabela de turno existente em 
cada local de trabalho, elaborada diretamente pelos Operadores conforme abaixo-
assinados apresentados às Empresas.  

§ 2º: O tempo destinado ao repouso e alimentação dos empregados previsto no artigo 71, 
da CLT, será reduzido para 30 (trinta) minutos, nos termos da legislação vigente, 
observando-se os seguintes procedimentos: 

a) Os Sindicatos que assinam o presente Acordo Coletivo de Trabalho reconhecem que 
as copas e/ou refeitórios atualmente existentes oferecidos pelas Empresas atendem 
integralmente as exigências concernentes estabelecidas na legislação.  

b) Os operadores estabelecerão entre si o melhor horário para repouso ou alimentação 
de cada um, não podendo exceder a 30 (trinta) minutos por jornada de trabalho 
(contínuos ou não), de acordo com as condições de trabalho existentes em cada dia. Em 
decorrência, não será registrado o horário do tempo destinado ao repouso ou 
alimentação.  

c) As Empresas não efetuarão qualquer acréscimo na jornada de trabalho para 
compensação do intervalo usufruído pelo empregado para repouso ou alimentação.  

d) A jornada de trabalho adotada pelos Operadores desde a CF/1988 visa atender às 
necessidades pessoais e sociais dos empregados, representando uma redução 
significativa de dias de trabalho no mês comparado aos demais trabalhadores. 
Portanto, eventuais horas extras pela redução do intervalo ou pela jornada de 
trabalho serão consideradas compensadas e quitadas pelo acréscimo de folgas.   

e) As partes signatárias deste Acordo expressamente declaram que a manutenção da 
redução do intervalo para descanso é benéfica e de interesse dos trabalhadores, 
permitindo menor tempo de permanência no local de trabalho, e que tratando-se de 
direito disponível previsto na Portaria nº 1095/2010 do MTE e no item 36 da 
exposição de motivos da CLT, é inaplicável ao caso o estabelecido no item II da Súmula 
nº 437 do Tribunal Superior do Trabalho.  

§ 3º: As Empresas adotarão o divisor de 180 (cento e oitenta) para o cálculo do salário/hora 
dos empregados que trabalham em Turno Ininterrupto de Revezamento.  

§ 4º: A realização de horas extraordinárias deverá ser precedida de convocação formal das 
Empresas, e é proibido aos empregados executar qualquer serviço para as Empresas fora 
de seu horário de expediente se não forem formalmente convocados por sua gerência. Em 
consequência, as Empresas não proibirão que o empregado ingresse no seu local de 
trabalho antes do horário de trabalho para ele estabelecido, ou sua permanência no local 
após o término da jornada sem convocação formal das Empresas. Neste caso, este tempo 
não gera qualquer direito de recebimento de horas extraordinárias, apesar de registrado 
no controle de entrada e saída das instalações das Empresas.   

§ 5º: As Empresas concordam em flexibilizar em até 15 (quinze) minutos por jornada de 
trabalho o cumprimento do horário dos empregados em regime de turno ininterrupto de 
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revezamento, desde que o empregado do turno seguinte já esteja no local e assume suas 
atividades na sala de controle. Em decorrência, eventual tempo adicional de até 15 (quinze) 
minutos não será considerado como hora extra. 

§ 6º: Os empregados sujeitos ao regime especial de trabalho (turno de revezamento) terão 
remuneradas com acréscimo de 100% (cem por cento) as horas de trabalho realizadas nos 
feriados, nas horas do dia imediatamente posterior ao feriado dos turnos de revezamento 
iniciados em feriados, e nas primeiras 48 (quarenta e oito) horas do período de folga. Não 
estão incluídas nesta condição, as horas com origem em permuta de turno, que não serão 
consideradas como extras em nenhuma hipótese. 

§ 7º: Também não se enquadram no parágrafo acima as horas extras realizadas em função 
de convocação formal pelas Empresas para realização de treinamento, que em todos os 
casos serão remuneradas com acréscimo de 50% (cinquenta por cento). 

§ 8º: Os empregados que trabalham em regime de Turno Ininterrupto de Revezamento 
poderão permutar o turno com outros empregados, dentro da mesma Unidade, desde que 
não resulte em acréscimo de custos para as Empresas e seja previamente acordado com a 
gerência local. Nestas condições, as Empresas não farão restrições quanto ao número de 
Permutas de Turno que cada empregado possa fazer, desde que os turnos permutados 
sejam regularizados até o mês seguinte e que o descanso semanal de cada empregado seja 
respeitado.  

§ 9º: Fica acordado entre as partes que, havendo a necessidade de serviço, o operador 
poderá ser deslocado temporariamente do horário de turno para o horário comercial, 
prevalecendo tal condição enquanto perdurar a realização da atividade, finda a mesma, 
retornará à condição da escala de turno de revezamento. 

a) Enquanto o empregado permanecer no horário comercial receberá o Adicional de 
Penosidade e um valor a título de adicional noturno e hora reduzida noturna, tendo 
como base a média dos pagamentos a estes títulos dos últimos 90 (noventa) dias 
trabalhados na escala de turno. 

b) O estabelecido neste parágrafo não se aplica aos casos em que o Operador é 
transferido da escala de turno para o horário comercial em caráter definitivo.  

§ 10: Os empregados que trabalham em Turno Ininterrupto de Revezamento somente 
poderão ter a jornada de trabalho prorrogada quando houver situações emergenciais, ou 
de urgências e que possam prejudicar a continuidade da geração de energia elétrica ou por 
substituição a outro empregado, nos casos de força maior e caso fortuito. 

§ 11: Fica convencionado que nos casos de força maior, ou caso fortuito, a prorrogação da 
jornada diária não poderá exceder de 4 (quatro) horas, como também não poderá exceder 
de 40 (quarenta) horas extras mensais. 

§ 12: Por solicitação expressa do empregado, nos casos de permuta de turno ininterrupto 
de revezamento, o horário intervalar entre jornadas de trabalho poderá ser reduzido para 8 
(oito) horas.  

§ 13: As Empresas, na vigência deste acordo, aplicarão o percentual de 7 % (seis vírgula 
cinco por cento) do salário base, a título de adicional de penosidade, aos empregados que 
trabalham em regime de Turno Ininterrupto de Revezamento. Caso ocorra a 
regulamentação deste adicional na vigência deste acordo, esta regulamentação 
prevalecerá sobre o percentual previsto neste parágrafo, a partir da data de sua vigência.   
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§ 14: Quando a jornada de trabalho do empregado em usinas desassistidas for deslocada 
para o regime de turno de revezamento, em caráter excepcional, o empregado terá direito 
às mesmas condições aplicadas aos empregados que trabalham em turno de revezamento, 
proporcional ao tempo trabalhado em turno de revezamento.  

§ 15: As partes signatárias ajustam que, a partir do início da vigência do presente acordo, 
assumem o compromisso de negociação paralela, visando a revisão da jornada de trabalho 
em turnos de revezamento com prazo final de negociação no mês de junho de 2021. 
 
Cláusula 31 - Aumento salarial - As faixas salariais do PCR e os salários dos empregados da 
ENGIE BRASIL ENERGIA S. A., DIAMANTE GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA. e USINA 
TERMELÉTRICA PAMPA SUL S. A. serão reajustados em 01/11/2020 pela variação do índice 
IPCA apurado entre o período de novembro de 2019 a outubro de 2020 acrescido de 2% 
(dois por cento) referente ao crescimento de produtividade da Empresa. 
 
 
Cláusula 32 - Abono Anual - A título de indenização por corrosão do salário real apurada no 
período de 01/11/2019 a 31/10/2020 a ENGIE efetuará o pagamento a cada um/a dos/as 
seus empregados o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da remuneração 
média de outubro de 2020 do seu quadro de empregados. 
 
Cláusula 33 - Multa por Descumprimento - Fica estipulada a multa mensal pelo 
descumprimento das obrigações de fazer, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por 
infração e por empregado, revertendo o resultado em benefício da parte prejudicada. 
 
Cláusula 34 – Vigência - O presente Acordo Coletivo de Trabalho terá vigência de 2 (dois) 
anos para as cláusulas sociais e 1 (um) ano para as cláusulas econômicas, iniciando-se em 
1º de novembro de 2020. 
 

 Florianópolis, 29 de outubro de 2020. 
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