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Intersindical dos Profissionais de Nível Médio e Universitário da CELESC
Senge-SC / Sintec-SC

Em Assembleia Geral Extraordinária em ambiente virtual realizada no 
dia 24/09 as categorias representadas pela INTERSINDICAL 
(Engenheiros e Técnicos Industriais), aprovaram por maioria a 
proposta apresentada pela empresa para o ACT 2020/2022. A 
novidade deste ACT é a vigência por 2 (dois) anos das cláusulas 
sociais e especí�cas, haja vista que nos últimos não houve alteração 
expressiva nessas cláusulas, então no entender da INTERSINDICAL 
não há o mínimo sentido de discussão/negociação das mesmas 
cláusulas todos os anos. Dessa forma essas cláusulas voltarão a ser 
negociadas somente em 2022, e com isso haverá um ganho de 
tempo expressivo nas Assembleias e nas rodadas negociais.

Descrição e Proposta ResultadoCláusula

A INTERSINDICAL agradece a todos que colaboraram e participaram desse 
processo negocial, que culminou um bom Acordo dentro da atual conjuntura 

econômica de crise e de muitas di�culdades devido a pandemia.

INTERSINDICAL NA LUTA POR UMA
EMPRESA PÚBLICA E EFICAZ.

FILIE-SE AO SINDICATO DE SUA CATEGORIA

Senge-SC / Sintec-SC 

Aprovado o ACT 2020/2021 

Abaixo apresentamos quadro sintetizado com destaque para algumas cláusulas do ACT

Garantia de emprego, a cláusula mais importante do ACT, principal-
mente nestes tempos de pandemia, está garantida até 30/09/2023.

1ª - Vigência e Data Base                                            2 anos para as cláusulas sociais. 
2ª - Abrangência                                                  Engenheiros e Técnicos Industriais
3ª - Quadro de Pessoal                                    2 anos a partir de 01/10/2021
4ª - Reajuste Salarial                                                   Aplica 2,75 % no salário �xo a partir de 01//10 e nas demais cláusulas econômicas.

5ª - Auxílio Alimentação                                     R$ 40,00 (R$ 1.200,00/mês); vale natal: R$ 1.550,00.
6ª - Auxílio Babá/Creche                                     Aplica o mesmo índice de correção salarial, inclusive nas faixas salariais.

16ª - Sistema de Compensação                      Renova, com atualização do Termo Aditivo.
20ª - Plano Celos Saúde e Previdenciário         Renovada com alteração no texto do parágrafo 2º.
26ª - Comissão de Recursos Humanos        Inclui Trabalho Remoto.
34ª - Liberação de Dirigentes Sindicais        Renova com o mesmo número de liberados atualmente.
35ª - Progressão Salarial                                    Renovada com ajuste na redação para contemplar os recém-admitidos.

51ª - Vacina (Nova)                                                  Sim, com redação contemplando a Covd-19.


