
ADITIVO 2019

AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO

O  SINDICATO  DOS  TRABALHADORES  EM  EMPRESAS  DE

TELECOMUNICAÇÕES  E  OPERADORES  DE  MESAS  TELEFÔNICAS  NO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SINTTEL/RS, com sede na rua Washington

Luiz, nº 572, em Porto Alegre/RS, inscrito no CNPJ sob número 89.623.375/0001-11, neste

ato representado por seu presidente – GILNEI PORTO AZAMBUJA,  e de outro lado,

CETP  –  TELECOMUNICAÇÕES  E  ELETRICIDADE  LTDA.,  pessoa  jurídica  de

direito  privado inscrito  no CNPJ sob o nº 09.503.561/0001-88, com sede na rua Lauro

Muller, nº 620, bairro Navegantes, em Porto Alegre, RS, neste ato, representado por seu

diretor  abaixo firmado - LUCIANO HAHN CAMARA celebram o presente ADITIVO  ao

acordo  coletivo  de  trabalho   2018/2020,  em cumprimento  a  cláusula  primeira  daquele

instrumento, a fim de revisar as cláusulas de conteúdo econômico para estabelecer o que

segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: REAJUSTE DOS SALÁRIOS

A partir de 1º de agosto de 2019, a CETP reajustará os salários de todos os empregados,

abrangidos pelo presente instrumento, no percentual de 5,07% incidente sobre os salários

devidos em 31 de julho de 2019.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A partir de 1º de agosto de 2019, a CETP observará a Tabela

Salarial l, em anexo, que faz parte integrante do presente acordo coletivo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os  cargos  de  SERVENTE e  de  PEDREIRO manterão  o

adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o salário e os demais cargos farão

ainda jus ao pagamento do adicional de periculosidade, no percentual de 30%. 

PARÁGRAFO TERCEIRO:  Todos  os  benefícios  aqui  ajustados  passarão  a  vigorar  a

partir de 1º de Maio de 2019, exceto quando expressamente previsto de forma distinta.

PARÁGRAFO QUARTO:  Por  conta  da  ausência  de  concessão  de  reajuste  salarial  e

benefícios  no  período  de  1º  de  maio  à  31  de  julho/2019,  a  empresa  indenizará  os

trabalhadores admitidos até 30/05/2019, através do pagamento de abono indenizatório no



valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a ser pago até o dia 15/10/2019

CLÁUSULA SEGUNDA: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

A CETP, a partir de 1º de outubro de 2019, pagará mensalmente locação aos empregados

que locarem veículo próprio, da seguinte forma:

• veículo com até 05 anos de uso: locação mensal de R$ 961,70 (novecentos e sessenta e

um reais e setenta centavos);

• veículo com até 07 anos de uso: locação mensal de R$ 908,27 (novecentos e oito reais e

vinte e sete centavos);

• veículos acima de 07 anos de uso: locação mensal de R$ 801,42 (oitocentos e um reais e

quarenta e dois centavos).

• Veículos utilitários: locação mensal de R$ 1.175,41 (um mil cento e setenta e cinco reais e

quarenta e um centavos).

PARÁGRAFO ÚNICO: A locação de veículo, de natureza não salarial, não se incorporará

aos salários para efeito de formação de remuneração e não servirá como base de cálculo

para pagamentos de rescisão contratual, encargos e tributos.

CLÁUSULA TERCEIRA: LOCAÇÃO DE NOTEBOOK

A CETP, a partir de 1º de outubro de 2019, pagará mensalmente locação de notebook no

valor  de R$ 105,07 (cento e  cinco reais  e sete  centavos)  aos  empregados que locarem

notebook próprio a serviço da empresa.

CLÁUSULA QUARTA: BÔNUS REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO

A CETP fornecerá,  a partir  de 1º de outubro de 2019, Bônus Refeição/Alimentação no

valor facial de R$ 21,01 (vinte e um reais e um centavo), com a participação do empregado

em 20% (vinte por cento) deste valor. A entrega de todos os tíquetes será no 1º dia útil do

mês previsto para a utilização.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO:  Serão  fornecidos  mensalmente  tantos  Bônus

Refeição/Alimentação, quantos forem os dias a serem trabalhados naquele mês.

PARÁGRAFO SEGUNDO:  O Bônus  Refeição/Alimentação,  de  natureza  não salarial,

será utilizado para ressarcimento  de despesas com aquisição de alimentos,  restaurantes,

lanchonetes  e  similares,  de acordo com a legislação vigente  e  relativa  ao Programa de



Alimentação  do  Trabalhador  -  PAT,  seja  no  local  da  prestação  de  serviço,  seja  nos

deslocamentos que o empregado fizer a serviço da CETP.

PARÁGRAFO TERCEIRO:  Nos locais onde a empresa não disponibilizar refeitório e

não houver estabelecimentos conveniados, o benefício será concedido, em espécie, porém

sem natureza salarial.

PARÁGRAFO  QUARTO:  A  partir  de  1º  de  outubro  de  2019,  a  CETP  concederá

mensalmente 03 tíquetes extras (mantida a participação do trabalhador), a título de prêmio

assiduidade, de natureza indenizatória. O pagamento destes tíquetes será efetuado até o 1º

dia  útil  previsto  para  a  utilização.  As  faltas  justificadas  não  serão  consideradas  para

descontos dos tíquetes extras. A cada falta injustificada, por mês, será reduzido o valor dos

três tíquetes, proporcionalmente, utilizando-se a proporção de três tíquetes pelo total de dias

trabalhados no mês.

CLÁUSULA QUINTA: AUXÍLIO-CRECHE

A CETP concederá, a partir de 1º de outubro de 2019, mensalmente, um auxílio creche/pré-

escola  no  valor  de  R$  200,00  (Duzentos  reais)  por  filho  de  empregada  mulher  e/ou

empregados homens que detém a guarda judicial do filho, desde que estejam matriculados

em creches ou pré-escola particulares, e até o fim de ano em que a criança completar 08

(oito) anos de idade.

PARÁGRAFO ÚNICO: O auxílio creche/pré-escola concedido no caput, de natureza não

salarial,  não se incorporará aos salários  para efeito  de formação de remuneração e não

servirá como base de cálculo para pagamentos de rescisão contratual, encargos e tributos.

CLÁUSULA SEXTA: AUXÍLIO-FILHO ESPECIAL

A CETP concederá, a partir de 1º de outubro de 2019, mensalmente, um auxílio no valor de

R$ 500,00 (quinhentos reais) por filho de empregada ou empregado que exijam cuidados

especiais.

PARÁGRAFO ÚNICO: A condição especial do filho será comprovada mediante atestado

médico.



CLÁUSULA SÉTIMA: AUXÍLIO-FARMÁCIA

A CETP, a partir de 1º de maio de 2019, ressarcirá aos empregados afastados do trabalho

por acidente do trabalho, a contar da data do afastamento pela Previdência Social, o limite

de até R$ 369,83 (trezentos  e sessenta e nove reais  e oitenta  e três centavos) e a cada

período de 12 meses.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Somente haverá restituição das despesas com medicamentos

e produtos de uso de recomendação médica cujo motivo originou o afastamento, mediante a

apresentação  do  receituário  médico  e  nota  fiscal,  respeitado  a  emissão  do  documento

realizado durante o ano fiscal e limitado até 30 dias a contar da data da emissão da nota

fiscal.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O ressarcimento dar-se-á no prazo de 05 (cinco) dias a contar

da apresentação das notas e receituário médico à empresa.

CLÁUSULA OITAVA: CURSOS

A CETP, a contar de 1º de maio de 2019, manterá o custeio de meia-bolsa até 30 vagas para

os cursos técnicos em telecomunicações, mediante o convênio já existente.

PARÁGRAFO  ÚNICO: A  CETP  custeará  integralmente  e  disponibilizará  a  seus

empregados, com mais de 6 meses de contrato de trabalho, de forma gratuita 40 vagas para

o  curso  de  fibra  ótica  (de  duração  de  40  horas),  mediante  convênio  já  existente  com

Instituto Avançar.

CLÁUSULA NONA: UNIFORME

Quanto aos uniformes, as partes acrescem as disposições previstas na cláusula em vigor

para esclarecer que japona/jaqueta dever ser entregue aos empregados até 15 de julho de

2019.

CLÁUSULA DÉCIMA: Os empregados devem registrar, nos cartões-ponto ou registros

equivalentes, o intervalo mínimo de 01h (uma hora) de almoço, assegurando a CETP aos

trabalhadores o repouso do intervalo mencionado.



PARÁGRAFO ÚNICO: Sendo indispensável que o empregado permaneça trabalhando no

horário de almoço, estas horas deverão ser autorizadas e registradas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: MANUTENÇÃO DO ACT

Com exceção das alterações ora realizadas, ficam mantidas todas as cláusulas e condições

previstas no acordo coletivo de trabalho 2018/2020.

E, por estarem assim justos e acordados com as cláusulas do presente Aditivo ao Acordo

Coletivo 2018/2020 assinam rubricam o mesmo em 2 (duas) vias de igual teor e forma para

que produza os efeitos jurídicos, inclusive de acordo com o Art. 614 da CLT.

Porto Alegre,______/_____/

GILNEI PORTO AZAMBUJA

CPF 236.073000-20

SINDICATO  DOS  TRABALHADORES  EM  EMPRESAS  DE

TELECOMUNICAÇÕES  E  OPERADORES  DE  MESAS  TELEFÔNICAS  DO

ESTADO DO RIO GRANDE DO  SUL - SINTTEL/RS. CNPJ 89.623.375/0001-11.

LUCIANO HAHN CAMARA.

CPF 658.570.620-04.

CETP  –  TELECOMUNICAÇÕES  E  ELETRICIDADE  LTDA.  CNPJ  SOB  Nº

09.503.561/0001-88 


