
Agosto/ 2019 - Nº 623

Intersindical dos Profissionais de Nível Médio e Universitário da CELESC
SENGE/SC - SINTEC/SC

1ª Rodada ACT 2019/2020
Deu-se o início as negociações coletivas ontem, dia 
29/8, entre a direção da Celesc e os dirigentes 
sindicais da INTERSINDICAL, conforme pauta 
estabelecida pela empresa, onde foram tratadas as 
seguintes cláusulas especi�cadas abaixo.

1ª - Vigência e Data-Base                                                                                                                Ok

13ª - Pecúlio                                                                                                                                               Ok

14ª - Conceitos operacionais                                                                                                                     Ok

15ª - Jornada de trabalho                                                                                                                Ok

16ª - Sistema alternativo de registro de ponto eletrônico                                                               Ok

17ª - Horário �exível                                                                                                                               Ok

20ª - Pagamento férias                                                                                                                                Ok

22ª - Despesas com acidentes em serviço e outras doenças pro�ssionais                   Ok

24ª - Política de segurança, saúde e medicina do trabalho e cipa                                                Ok

25ª - Auxílio Médico                                                                                                                                     Ok

26ª - Ginástica Laboral                                                        Ok

          Obs:  Fomos Informados que 100% das regionais estão sendo atendidas

27ª - Acessibilidade             Ok

28ª - Reconhecimento de dependente           Ok

29ª - Comissão de recursos humanos          Ok

30ª - Orientação quanto à coibição de práticas discriminatórias       Ok 
          Obs: Com alteração de texto,  incluído a palavra gênero.

31ª - Concurso Público            Ok

32ª - Novações Tecnológicas           Ok

34ª - Área De Risco            Ok

Descrição e Proposta ResultadoCláusula

Obs: com alterações abaixo e pendente para próxima rodada.
Retirada dos códigos:
Diferença piso salarial Advogados (código 0196)
Diferença de piso salarial (código 197)
Adicional noturno Judicial (código 216)

Alteração :
• Adicional de Despachante COD (código 1340)
  para adicional de Operador do  COD (código 1340)
  Pendente : adicional de Operador do COSD/COG (código 1350)

Obs: pendente para a próxima rodada o acréscimo do parágrafo segundo que trata 
de pedido individual do empregado para redução de carga horária.   

Obs: pendente para a próxima a redação referente ao horário núcleo e parágrafo segundo sobre o horário de descanso intra-jornada.

INTERSINDICAL NA LUTA POR UMA
EMPRESA PÚBLICA E EFICAZ.

FILIE-SE AO SINDICATO DE SUA CATEGORIA
SENGE/SC - SINTEC/SC

Nas próximas rodadas negociaremos os blocos das demais cláusulas sociais, especí�cas da Intersindical e as cláusulas econômicas.

Agendado as próximas
rodadas  negociais para os dias

05 , 11 e 17 de setembro
e o dia 13 de setembro

como agenda extra.

Fiquem
atentos e

informados
pelos nossos

boletins
o�ciais.


