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Sindicatos e SAR se reúnem para acertar propostas finais de ACTs 

 
Ocorreu na tarde de ontem, 02/06, reunião entre os Sindicatos e o consultor jurídico da SAR, José Cesconetto, 
para fechar as propostas finais dos ACTs para a Epagri, Cidasc e Ceasa. 
 

Conforme a reunião que ocorreu com o representante do GGG no dia 31/05, em razão da manifestação em 
frente ao Centro Administrativo do Governo, a reposição inflacionária de 12,47% nos salários e no Vale 
Alimentação já estavam garantidas com retroatividade à data-base, 1º de maio, restando ainda para o GGG 
analisar a possibilidade de aplicar a referência histórica do valor de 1 salário mínimo regional (R$ 1.416,00) no 
Auxílio Creche/Babá. Ficou também acordado que as cláusulas sociais, sem impacto econômico, poderiam ser 
negociadas com a SAR, mas que a minuta final acordada ainda deverá passar pela aprovação do GGG. 
 

As principais cláusulas novas, sem impacto econômico, em que houve avanço nas negociações com a SAR e 
empresas e que foram ontem acordadas, seguem abaixo. Agora as minutas dos ACTs serão encaminhadas para 
o GGG e assim que tivermos uma resposta, informaremos a todos e marcaremos assembleia para apreciação 
das propostas finais.  
 
Cláusulas sociais novas, sem impacto econômico, em que houve avanço nas negociações até o momento: 
 

CLÁUSULA FUNDAMENTAL — PRÉ-ACORDO: A Empresa manterá a vigência plena de todas as cláusulas e condições 
existentes nos Acordos Coletivos de Trabalho 2021/2022, a todos os seus empregados, até que o novo instrumento 
seja firmado ou os dissídios coletivos de trabalho sejam julgados 
 

REVISÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS (PCCS): Conforme estabelece o artigo 63º (Cidasc Art. 64º) 
do PCCS a empresa constituirá um Grupo de Trabalho especializado para, até o termo de vigência deste ACT, 
apresentar aos Sindicatos estudo de revisão do Plano de Carreira, Cargos e Salários. 
 

GARANTIA DE EMPREGO: até 30/04/2024; 
 

COMPENSAÇÃO DE HORAS: 1h45 de descanso para cada hora extraordinária trabalhada; 
 

REGISTRO DE JORNADA DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS (ACT Epagri): até o máximo de 3 horas por dia; 
 

NORMATIZAÇÃO TELETRABALHO (ACT Epagri):  A empresa iniciará estudos para verificar a viabilidade de 
implantação de teletrabalho comprometendo-se em submeter o resultado final ao conhecimento dos sindicatos 
com antecedência de 30(trinta) dias da efetiva edição; 
 

LICENÇA ESPECIAL: mesma redação do ACT anterior, com adição do seguinte parágrafo: Parágrafo Sétimo: Para 
fins de contagem de tempo de serviço para aquisição do direito à Licença Especial, a empresa considerará todo o 
período trabalhado, inclusive nos anos de 2020 e 2021, independentemente de ter sido adotado regime domiciliar 
de trabalho, regime parcial ou qualquer outra forma de trabalho, mesmo durante a pandemia. 
 
 
 
 



 

COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL PARA EMPREGADOS APOSENTADOS EM CASO DE DOENÇA: A empresa efetuará a 
alteração do seu Manual de Normas e Procedimentos de Administração de Pessoal para incluir o pagamento da 
complementação do salário para os trabalhadores aposentados que precisarem se afastar em razão de tratamento 
de saúde. Parágrafo único: A complementação será concedida no máximo por 2 (dois) meses, limitado em um 
benefício a cada 12 (doze) meses após o término do recebimento do benefício anterior; 
 
AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Além daquelas previstas em lei, serão abonadas as faltas ocorridas, por 5 (cinco) dias 
consecutivos, imediatamente seguintes ao falecimento do cônjuge, companheiro (a), filhos (as), pais, irmão (a), 
sogro (a), padrasto/madrasta, enteado (a) ou de pessoa que viva sob a dependência econômica do empregado; 
 

GUARDA E SINISTRO DE VEÍCULOS Os sindicatos e a empresa realizarão tratativas sobre o uso, guarda e quanto ao 
procedimento referente ao sinistro de veículos, condicionando-se a efetiva validade a prévia submissão e 
deliberação do Grupo Gestor de Governo – GGG; 
 

VEDAÇÃO À TERCEIRIZAÇÃO E TRABALHO INTERMITENTE: Fica vedada a contratação de trabalhador autônomo, 
empresa terceirizada ou de trabalhador em regime de trabalho intermitente para o exercício das atividades fim da 
empresa; 
 

FORTALECIMENTO DAS EMPRESAS: A empresa, através de comissão instituída pela diretoria, em conjunto com os 
representantes sindicais que subscrevem este acordo, elaborarão, apresentarão e defenderão proposta junto ao 
Governo do Estado e Assembleia Legislativa, visando o fortalecimento de suas estruturas e da Secretaria da 
Agricultura e da Pesca, inclusive com reposição dos quadros funcionais através de concurso público e aumento de 
orçamento; 
 

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CERES: Mediante estudos atuariais a serem apresentados pela Fundação de Previdência 
Privada CERES, devido a reforma previdenciária ocorrida em novembro/2019, que alterou os requisitos para 
concessão de aposentadoria para os empregados vinculados ao Regime Geral da Previdência, a empresa estenderá 
o pagamento da Contribuição Patronal para os participantes da CERES, até a idade limite de 65 anos para homens 
e mulheres, ou até o desligamento do empregado da empresa, o que ocorrer primeiro; 
 

PRÊMIO ASSIDUIDADE: A partir da implantação do ponto eletrônico, o empregado terá direito de 3 (três) dias de 
prêmio assiduidade, anualmente, desde que no período aquisitivo, não tenha se afastado pelos motivos a seguir: 
a) ter 1 (uma) ou mais faltas injustificadas no período; b) ter sofrido pena disciplinar (suspensão ou advertência) c) 
ter gozado licença médica mais de 15 (quinze) dias no período; d) ter gozado licença sem remuneração por qualquer 
período; e) ter se afastado para mandato eletivo ou representação sindical; f) ter se afastado para concorrer a 
pleito eletivo; g) ter executado atividades home office no período. Parágrafo primeiro: A contagem do tempo do 
período para aquisição do direito ao prêmio, será iniciada no mês da data de admissão do empregado e não será 
retroativa. Parágrafo segundo: Após adquirir o direito, o empregado terá 1 (um) ano para usufruir. Caso o 
empregado não usufrua no período, a empresa considerará usufruído, pois o prêmio não é cumulativo. Parágrafo 
terceiro: O prêmio não poderá ser transformado em pecúnia. Parágrafo quarto: O usufruto poderá ser fracionado 
em 6 (seis) períodos (considerando matutino/vespertino). 

 
 

Reforçamos que é fundamental que todos permaneçam informados e mobilizados até a efetiva 
apresentação das propostas de ACTs da Epagri, Cidasc e Ceasa, pois ainda não sabemos como será a 

avaliação final pelo Grupo Gestor do Governo - GGG. 
 

 
VAMOS EM FRENTE! JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


