
acordo coletivo de trabalho
01.05.2022 a 30.04.2023

AMnto Coletivo de Trobidho biênio 2022/2022
que entre sl fatem a CDP Goiás S/A, o SimScato
dos TrabaOiodores nas Indústrias Urbanos no
Estado de Goiás - STIUE6 na forma a seguir.

Pelo presente Instrumento particular, as partes entre si acordadas, de um lado a EDP GOlAs
SJL. com sede em Gt^nia. capital do Estado de Goiás, situada na Avenida Caiapó. n» 1723,
Santa Genoveva, inscrita no CNPJ sob o n" 07.779.299/0001-73. neste ato representada por seus
Diretores, ao final nomeados e assinados, doravante denominada EDP GOlAS e cte outro o
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas nn EsUdo de Goiás, entidade de classe com
sede em Goiânia, capital do Estado de Goiás, situada na Rua R-2, n" 210 Setor Oeste, inscrito no
CNPJ sob o n* 01.642.594/0001-05. neste ato representado por seus Diretores, ao final
nomeados e aranados, doravante denominado ST1UEG, e considerando a pauta de
reivindicaçBes para negociaçáo da data base do ano de 2022, bem como a proposta apresentada
e mantida pelas partes, aprovada pela Assembléia Geral da Categoria, realizada em 07/07/2022
de forma presencial, celebram o presente Acordo Coletivo de Trabalho na forma e condicfies
seguintes:

DATA-BASE

oAUSULA primeira — As partes acordam que a data base será mantida em 1* de maio.

vigEnoa

CLÁUSULA SEGUNDA — Fica estabelecido que o presente Acordo Coletivo de Trabalho
abrangerá a todos os empregados da EDP GOlAS, e terá vfeènda de U (doze) meses, iniciando-
se em 1* de maio de 2022 e cncerrando-se em 30 de at^l de 2023, salvo a($) cláusulafs) com
dtaçáo das datas de início e término da vigência que prevalecerá© sobre aquelas.

reposição DE PERDAS

oAusulA terceira — A EDP GOIÁS concederá a seus empregados reposiçáo salarial de 100*
do (rvlíce Nacional Preços ao Consumidor Amplo — IPCA apurado entre os meses de maio/2021
e abríl/2022, correpondente a 12,13* (doze inteiros e treze centésimos por cento), a incidir
sobre os salários de 30 de abril de 2022.

§ Único • Para os trabalhadores com os cargos de cormiltores/especiailsta. gestores operacionais
e nfveis acima que recebem salários base até R$ 13.431,69 aplicar-se-á o reajuste proposto no
caput desta cláusula. Para os empregados que estáo nestes cargos e que recebem salários adma
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do teto estabelecido (13.431.69), nlo haveri a apUcacSo de reajuste salarial {polftica de
merltoaacla).

DATA DE PAGAMENTO

CÜkuWLA CHiMITA - O pagamento efetivo dos sabktos será dtepcHittrfItzado para saque Junto
ao banco no dia 25 de cada mês.

§ Único - O salário p^ no «to 25 do fKóprío mès tr^>albado seri antecipado para o primeiro
(fia dtil hnedbtamente anterior, quando o (fia 25 colnddlr com sábado, domingo e feriado.

PAGAMENTO DO 13* SAUrIO
oAusuia quinta - Em agosto de 2022 será creditado o pagamento da primeira parceb do
13* (décimo terceiro) salário do ano de 2022 para todos aqueles que nSo receberam o benefido
por ocaslSo das férias.

§1' - Ru também acordado o pagamento, entre os meses de janeiro e julho de 2022, da
primen pamia do 13* (décimo terceiro) salário a todos os funcion^ios por ocasião das férias,
exceto para os que se manifestarem expressamente contrários à antecipação.

§ 2t - No ano de 2023, este benefício será CDni»lÍdo no mês de junho.

Auxfuo aumentaçAo/refeiçAo
CLAusULA sexta — A IDP GOlAs concederá a seus empregados reposição no Auxilio
Alimentaçao/Refeição, que passará a ter o valor de R$ 1.592,24 (um mil, quinhentos e noventa
e dois reais e vinte e quatro centavos) mensais, sendo 12 (doze) parcelas ao ano. com
periodicidade mensaL

51" - A EDP GOIÁS descontará do empregado 2% (doU por cenfp) do valor do Auxfílo
Alimentação/Refeição, como contrapartida.

5 2» - o pagamento será realUado por melo de cartão alimentação/refeição. A critério exclusivo
da EDP GOlÂS o AuxfHo ARmenteção/Refeição poderá ser pago em folha de paggmenta
Independentemente da forma de pagamento, o Auxílio Alimeiitaçâo/Refeiçao terá caráter
Indeniiatório, e não Integrará a remuneração em nenhuma hipótese. Por ter caráter
indeniiatório. o Auxiflio Alimentação/Refeição não refletirá nas verbas rescisórias, Umpouco ao
Aviso Prévio Indenizado.

5 3t - A EDP GOIÁS, excepcionalmente no mès de dezembro do ano de 2022. concederá um
adicional no valor de R$ 1592,24 (um mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e quatro
centavos), a ser creditado aos empregados até o dia 20/12/2022. sendo observados os
parágrafos 1* e 2t desta CLÁUSULA.
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AUXfDO CRECHE / Pftf-ESOHA
CLAusULA Sétima - a EDP GOIÂS concederá aos seus empregados reposíçSo no Auxlíio
Creche/Pré-Escola que passará a ter o valor máximo de R$ 672,78 (selscentos e setenta e dois
reais e setenta e oito centavos) m«isals, a serem pagos mediante reembolso após a
comprovaçSo do pagamento por melo de recibo de p^amento ou CTPS assinada e GPS paga.

§ I» - O AuxIBo Creche/Pré-Escota abrangerá os dependentes dos empregados da EDP GOlAS.
com idade compreerMfida entre 6 (seis) meses e 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove)
(Ras de idade, em até 12 (doze) parcelas ao ano, com periodicidade merrsa), mediante
conr^)restaçáo.

§ 2* < O Mjxflk) Creche/Pfé-Escola terá caráter ir>denaat6rio, e em ner^uma hipótese integrará
a remunera^. P(^ ter caráter Indenbatório, o Auxflk) Deche^é-Escotar rtáo refletirá nas
verbas rescisórias, tvnpouco no aviso p^vio indenizado. Os provimentos referentes aos
pedidos de reembolso deveráo seguir as regras Internas da EDP GOlAS.

AUXfUOEDUCAÇAO
CIAusUIA oitava - A EDP GOlAS amcederá aos seus empregados reposição no Auxílio
Educação que passará a ter o valor máximo de R$ 672.78 (seiscentos e setenta e dois reais e
setenta e oito ̂ ntavos) mensais, a serem pagos mediante reembolso após a compro^çáo do
pagamento.

§ 1 * > O AuxíKo Educação ̂ vangerá os dependentes dos empregados da EDP GOIÁS, com idade
Mgienor a 07 (sete) arwK e Inferior a 18 (dezoito) anos de idade, resguardado o período letivo,
ou até a conclusão do ensbio médio, o que ocorrer piVneiro. em até 12 (doze) parcelas ao ano.
com pericKãddade mensal, mediante contraprestação.

S 2» - A partir da assinatura do presente Aa, a EDP GOIÁS manterá este beneficio apenas aos
empregados que atualmente estão usufruindo do benefício, ou seja, não haverá novos
entrantes.

S 3* - O Auxibo Educação terá caráter indenlzatório, e em nenhuma hipótese integrará a
remuneração. Por ter caráter inderazatórío, o Auxák) Educação não refletirá nas verbas
rescisórias, tampouco no aviso prévio indenizado. Os procedimentos referentes aos pedidos de
reembolso deverão seguir as regras Internas da EDP GOIÁS.

INCEffnVO A educaçAoOÁUSUU NONA - O reembolso correspondente ao Incentivo i Educação será mantido em até
55X (unquenm e cinco por cento) dos gastos efetuados pelo empregado, limitado a R$ 953,10
(novecentos e cinqüenta e três reaH e dez centavos), com matrícula e/ou mensalidades de
cursos regulares do sistema ofidal de ensino (técnico profissionalizante, graduação, ou pós
graduações teu senso ou sírito senso, não se estendendo ao curso de idiomas), voltados ao seu
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desenvolvimento pessoal e profissional, conforme norma interna, e deverão, obrigatoriamente,
estar «mdiiente com o objeto sodal da EDP GOlAS.

5 1» - A partir da assinatura do presente AQ. a EDP GOiÂS manterá este benefício apenas aos
empresados que atualmente estão usufruindo do benefício, ou seja, não havera novos
entrantes.

§ 2» - O Incentivo à Educação terá caráter Indenltatórlo, e em nenhuma hipótese integrará a
remunemçâo. Por ter caráter Indenizatório, o Incentivo Educação não refletirá nas verbas
rescisórias, tampouco no aviso prévio indenizado. Os procedimentos referentes aos pedidos de
reembolso deverão seguir as regras internas da EDP GDIÁs.

FORMAÇto AliM DA EXIGIDA (FAE)
DJ^USUIA DÉQMA - O wlor da UFAE será mantido em 5X (cinco por cento) do valor de
referèrKta iniciai da matriz salarial da empresa, permanKendo inalteradas as demais regras.

AOiaONAL DE TRANSPORTE

CUUSULA DÉOMA PRIMEIRA-A EDP GOIÁS concederá o exato valor da quantidade dos vales-
transportes necessários aos deslocamentos mensais do empregado, conforme a quantidade de
dias trabalhados pelo empre^do no mês a ser trabattudo. para utilização efetiva em despesas
de deslocamento residência-trabaího e vice-versa, através do sistema de transporte coletivo
público, urbano ou intermunicipa). em consonância com a Lei ri* 7.418/198S. regulamentada
pelo Decreto ri* 9S.247A987.

ãl* - o benefício deverá ser solicitado formalmente pelo empregado à EDP GOIÁS.

5 2» - A EDP GOIÁS descontará do empregado 6X (seis por cento) do valor de seu salário base.
conforme artigo 4*. Parágrafo Único da Lei n* 7.418/1985.

§ 35 - o Adicionai de Transporte terá caráter indenizatório. e em nenhuma hipótese integrará a
remuneração. Por ter caráter indenizatório. o Adicional de Transporte não refletirá nas verbas
resasórias. tampouco no aviso prévio indenizado.

AUXÍUO OPERADORES/COTOÁÜSUIA DÉQMA SEGUNDA - A EDP GOIÁS concederá a seus empregados reposição no
Auxilio, que passarSo a ter os valores conforme o quadro abaixo;

SUBESTAÇÃO/UHE
COT/Ardianguera/Xavantes/Caraiás/Gol/Morrinhos/AmasLinitos
Itapaci

Fírminópolls/Palmeiras/!tumblara/ftnfh.aAa
Cachoeira Dourada

VALOR

R$869.00
R$437.30
R$353.20
R$ 263.50
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Pirineus R$ 1.121,30

5VC Luzlánla RS 1.412,83

Encarregado Goiânia RS 1.575,42

Paranaíba RS 527,01

& 1* - A EDP GOIAs descontiri do empregado 3H (três por cento) do valor do Auxílio Transporte,
como contrapartida.

$ 2* - O empr^ado que reside em casa residencial oferecida pela EDP COlAs, nas Subestações
e Usinas, nSo fari Jus a tal auxílio.

§ 3* • O AuxUo Tran^torte terá caráter Inderdzatòrio, e em nenhuma hipótese Integrará a
remuneração. Por ter cváter indenizatórío, o Adicional de Trartsporte não refletirá nas vertas
rescisórias, tampouco m a^so prévio indenizado.

DIÁRIAS
oAusuia Décima TIRCEIRA - a EDP GOIÁS enquadrará este benefício as práticas
estabelecidas na Norma Intenu de Viagens do Gnjpo EDP.

§ Únko - Caso a cidade/localidade nSo aceitar a rede credenciada do cartáo
Alimentação/Refeição, a empresa reembolsará a alImentaçSo (almo^). Os procetfonentos
referentes aos pedidos de reembolso deveráo seguir as regras Internas da EDP GOIÁs.

PREVENÇAo de AaOENTES
CLÁUSUIA DÉaiMA QUARTA - A EDP GOIÁS forrtecerá todos os equipamentos de proteção
Individual e coletivos, bem como treinamentos necessários a realbação de serviços sob riscos
elétricos.

PIR - PARTIQPAÇAG nos UKRQS E RESULTADOS
CLÁUSULA DÉOMA QUINTA — A EDP GOIÁS implementará e estabelecerá critérios de
distribuição do Bônus a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR/2022) nos termos da
Lei n». 10.101 de 19/12/2000. e se regerá petas cláusulas e cor«iições constantes em
termo/acordo em apartado.

ã Único - Este regulamento estará condicionado somente aos empregados admitidos pela EDP
Goiás a partir de 07/02/2022, bem como aos empregados que assinarem o Termo de Migraçãod^Piano de Carreira e Remuneração (PCR) da CELG-T para a PolUca de Remuneração do Grupo

ASSISTÉNCU MÉDICA EODONTOLÓGtCACUUSUIA OtOMA SOTA - A EDP 60IÂS «segurar! o fornecimento de assistência médica e
odontoiógica aos seus empregados e dependentes, conforme regrK própriu dos pianos.
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E5TAB1UDADE PR£ APOSENTADORIA

OAUSUU DÉCIMA SÉDMA - A EDP COlAS compromete-se a nSo efetuar desligamento do
empregado que estiver a meiMis de 12 (doie) meses para o reconhecRnento do beneficio de
aposentado^ do IN^

§ Único • NSo obstwrte o dbposto no caput, caso vier a ocorrer desHgamento de empregado
nessa condícSo. a empresa Indenliari com os valores correspondentes às mensalidades
restantes do INSS, pelo perfodo necessário para o Inldo do reconhecimento do beneficio de
aposentadoria.

BANCO DE HORAS

CiAuSULA DÉOMA oitava > A EDP adotari os procedimentos previstos na Lei n*.
9.601/98, e altera0es nela Introduildas posterloflnente. e Implantará o Banco de Horas (horas
positivas e negativas) para controle das itoras extras realizadas e compensai^ nos termos
delineados a seguir:

§1> -Aempresagarantiráaosempregadosqueashorasextraordináriastrabalhadasdesegunda
a sábado sejam acrescidas em 50%. iá o trabalho extraordinário rearoado aos domingos e
feriados o pagamento do adickmal será de 100% sobre as horas extras efetivamente
trabatttadas.

§ 2* • A partir de agoâa/2022. as horas excedentes à jornada normal de trabalho seráo levadas
a crédito do banco de horas pva compensação, observado os mesmos perontuais utilizados
para pagamento das horas extras, serulo quitadas em três períodos fixos conforme as regras do
quacbo abaixo:

MÊS REAUZAÇAo / PERrODO DE COMPENSAÇAO MÊS DE PAGAMENTO
Janeiro / Fevereiro / Mai^ / Abril MAIO

Maio / Junho / Julho / /^osto SETEMBRO

Setembro/Outül^/Novembro/ Dezembro JANEIRO

S 3* • A definição quanto ao dia da compensação será objeto de acendo entre a gerência da área
e o empr^ado, poderujo as part« livremente e de comum acoido estipular os dias de
comperpsação, até 48 (quarenta e oito) horas antes do mklo da compensação.

§ 4* - Não valerá ramo hora a ser compensada aquela que o empregado pr^tar sem a prévia
aprovação de sua chefia Imediata.

§ 5* • No caso de desligamento sem justa rausa, o saldo acumulado negativo do Banco de Horas
serê assumido pela empresa e se tiver saldo acumulado positivo será pago, observado os
mesmos percentuais utilizados para pagamento das horas extras.
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§ 6> * Nos casos ite f^Mo de demteste ou dispensa por Justa causa, será efetuado o fedtamento
do Banco de Horas, e sendo apurado crédito de horas, estas serão pagas com as verbas
rescisórias, observado os mesmos percentuais utllltados para pagamento das horas extras.
Se houver débitos de horas, estas serão descontadas dos haveres do ̂ pregado.

§ 7t. Os ocupantes dos nrgr» de confiança (consultores/especialistas) ou de cmnando e/ou
gestão, não estão sujeitos ao controle de freqüência.

PONTES 0£ FERIADOS

CLAusula DéOMA NONA - A partir de Janeiro de 2023, será realizada a compensação das horas
r^o trabalhadas em virtude das pontes de feriados nacionais e estaduais.

§ 1* > Sempre que ocorrer feriado na terça-ftíra ou na qufeta^felra, fica defMdo como ponte a
s^tmda-fe^ ou a sexta-feira, respectivamente.

§ 2* - Esta regra não caberá aos funcitmários que trabalham «n »ula de revezamento.

§ 3* - O c^eruJárío de pmtes definido nlo «^templará feríaifes municipais.

HORÁRIO FLDdVa
CLÁUSUIA VIGÉSIMA - Aos emr^ados administrativos, cmn as JtNmadas de trabalho de
segunda a sexta-feira, o Inicio da primeira Jornada poderá ser antecipado ou postergado em até
00h30min (trinta minutos) com o correspondente acréscimo ou diminuição no final da jornada,
sem alterar o total diário de horas de trabalho correspondente.

UCENÇA PATERNIDADE
CtAUSUlA VIGÉSIMA PRIMEIRA - A partir do presente Acordo Coletivo, a EDP GOIÁS concederá
aos seus trabalhadores licença paternidade de 30 (trinta) dias, a contar do dia do acontecimento,
nos casos de nascimento de filhos.

UaNÇA MATERNIDADE
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - A paiUr do presente Acordo Coletivo, a EDP GOIÁS concederá
licença matemidade de 180 (cento e oitenta) dias.

DEUGADO SINDICAL
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - Os empregados da EDP GOIÁS terão direito a escolha de um
Delegado Sindical e um Suplente, conforme eleição a ser realizada pelo STIUEG.

manutençAg das conquistas anteriores
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA — A EDP GOIÁS manterá válidos os acordos anteriormente
firmados ressaltando que em caso de conflito, prevalecerão os pontos pactuados neste acordo.

""f A
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HOMOLOGAÇÃO

CLAusULA vigésima quinta - o presente Acordo será registrado na Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego em Goiás- SRTE-GO. O STIUEG deverá providenciar o depósito
do ACT junto á Delegacia Regional do Trabalho do Estado de Goiás em até 30 dias após a
aprovação da Assembléia dos empregados.

E por estarem assim. Justos e acordados, firmam o presente Acordo em três vias de Igual teor e
forma, na presença das testemunhas abahto assinadas.
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