
Em Assembleia Geral Extraordinária 
no dia de ontem, 27/09, as categorias 
representadas pela INTERSINDICAL 
(Economistas, Engenheiros e Técni-
cos Industriais), aprovaram por maio-
ria absoluta a proposta do ACT 
2022/2024. Participaram 92 colegas 
representados, e 80 votaram na AGE, 
com 81,25% a favor e 18,75% contra. 
Esclarecemos que este ACT terá vi-
gência por 2 (dois) anos para todas 
as cláusulas sociais, com exceção das econômicas com vigência de um ano, ou seja, em 2023 a IN-
TERSINDICAL vai negociar somente as cláusulas de impacto econômico, salvo alguma cláusula 
que necessite mudança por alteração da legislação.
Desta forma, há ganho de tempo expressivo na realização Assembleias, bem como nas rodadas 
negociais. Reforçamos que a Garantia de emprego, cláusula mais importante do ACT, foi estendi-
da até 30/09/2025.
Abaixo apresentamos quadro com destaque para algumas cláusulas:

Agradecemos a todos que colaboraram e participaram do processo negocial deste 
ano, culminando com um bom ACT, dentro da atual conjuntura econômica. 

Lembrando que as conquistas são resultado da força e unidade da categoria.
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Intersindical dos Profissionais de Nível Médio e Universitário da CELESC
Senge-SC / Sintec-SC / Sindecon-SC

INTERSINDICAL NA LUTA POR UMA
EMPRESA PÚBLICA E EFICAZ.

FILIE-SE AO SINDICATO DE SUA CATEGORIA
Senge-SC / Sintec-SC / Sindecon-SC 

Aprovado o ACT 2022/2024

Descrição e Proposta
Cláusula 1ª- Vigência e Data Base

Cláusula 2ª- Abrangência

Cláusula 3ª- Quadro de Pessoal

Cláusula 4ª - Reajuste Salarial

Cláusula 5ª - Auxílio Alimentação

Cláusula 6ª - Auxílio Babá/Creche
 
Cláusula 34ª – Liberação de Dirigentes Sindicais

Cláusula 45ª – Piso salarial dos Engenheiros

Cláusula 47ª - GT PCS

Cláusula 48ª - Repasse de Mensalidades

Cláusula 49 ª – Grati�cação 25 Anos

Cláusula 50ª – Anuênio e Grati�cação de Férias (Cláusula Nova)

2 anos para as cláusulas sociais.

Engenheiros, Técnicos Industriais e Economistas,

2 anos a partir de 01/10/2023 

100% do IPCA/IBGE de Out/2021 a Set/2022, a partir de 
01//10, aplicado nas demais cláusulas econômicas.

R$ 49,00 (R$ 1.470,00/mês); Vale Natal: R$ 1.960,00.

Aplica o mesmo índice de correção salarial, inclusive nas 
faixas salariais.

Renova com o mesmo número de liberados e aumenta o 
número de horas mês de 275 para 350h.

R$ 10.302,00 a partir de 01/10/22 + reajuste em Jan/23 
pelo IPCA + reajuste a partir de 01/10/23 (acumulado de 
Jan a set/23)

Renovada.

Cláusula nova conquistada.

Cláusula nova conquistada.

Cria GT em até 30 dias após a assinatura do ACT.


