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Sindicato e Cemat se reúnem para

solucionar pendências do ACT 2010/2011

Os representantes do Sindicato estiveram

reunidos nos dias 24 e 25/08 com os representantes

do Grupo Rede para análise e resolução das

pendências referentes ao ACT 2010/2011.

Após análise e discussão dos pontos

apresentados, as partes chegaram as seguintes

considerações:

1. Apresentação dos cálculos e indicação da

data para pagamento do passivo trabalhista da

diferença do adicional de periculosidade sobre o

adicional para empregados que dirigem.

A Cemat justificou o atraso na elaboração dos

cálculos devido a problemas internos, mas que na

reunião dos dias 13 e 14/09 informará a data para

apresentação dos cálculos, bem como o seu

pagamento.

2. Constituição das Comissões Paritárias

previstas no Acordo Coletivo de Trabalho 2010/

2011, nas Cláusulas: 7ª - Horas Extras, 8ª -

Adicional para Empregados que Dirigem Veículos

da Cemat, 11ª - PPR 2011, 15ª - Bolsa de Estudos,

16ª - Plano de Proteção e Recuperação da Saúde

- P.P.R.S., 24ª - Comissão de Apuração da

Responsabilidade do Empregado no Uso de

Veículos da Cemat.

A Cemat designou seus representantes para a

Comissão do PPR 2011 e definiu-se nova reunião

em 13 e 14/09/2011 (São Paulo), quando a empresa

apresentará sua proposta para os valores

(antecipação e valor global) e indicadores.

Em relação à norma para credenciamento do

empregado para dirigir veículo, definiu-se que as

partes, em Comissão Paritária, se reunirão e

discutirão os critérios a serem estabelecidos em

Norma (a Empresa apresentou minuta, que deverá

ser apresentada à Comissão Paritária). A Empresa

entregará à Comissão os dados referentes aos

empregados que hoje estão credenciados e recebem

o adicional e os que não recebem o adicional (km

rodados por mês).

Quando às demais Comissões, o Sindicato já

encaminhou correspondência informando a Cemat

quais seus 02 (dois) membros indicados para

compô-las e está aguardando a informação da Cemat

quantos aos seus membros para dar início aos

trabalhos.

3. Apresentação do calendário de divulgação

dos critérios do Plano de Cargos e Remuneração,

conforme previsto na Cláusula 21ª - Estrutura de

Cargos e Remuneração, do ACT 2010/2011.

A Cemat apresentará na reunião de 13 e 14/

09/2011, o calendário de reuniões a serem realizadas

nos principais polos do Estado, sendo que estas

terão início ainda no mês de set/2011.

4. Definição dos critérios, com a

apresentação da norma para cumprimento do

disposto na Cláusula 6ª - Alimentação, do ACT

2010/2011, visando o fornecimento de refeições

aos empregados.

A Empresa apresentou na reunião a minuta da

Circular para fornecimento de alimentação, a qual

já foi implantada.

5. Definição dos critérios para cumprimento

do disposto na Cláusula 27ª - Políticas de Relações

do Trabalho, do ACT 2010/2011, quanto à

individualidade dos empregados na hospedagem

quando em viagem a serviço da empresa.

O Grupo Rede analisará a sugestão de

alteração da Norma que versa sobre hospedagem,

conforme proposta apresentada pelo Sindicato

(verso).

6. Atualização dos valores da tabela de óculos

constante na norma do P.P.R.S., que é parte

integrante do ACT 2010/2011, conforme Cláusula
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16ª - Plano de Proteção e Recuperação da Saúde

- P.P.R.S.

A Cemat apresentará na reunião de 13 e 14/

09/2011, proposta para atualização da tabela de

óculos.

7. Atualização dos valores da tabela de

reembolso prevista na Cláusula 33ª - Transporte

de Empregados em Turno Ininterrupto de

Revezamento, do ACT 2010/2011.

A Cemat apresentará na reunião de 13 e 14/

09/2011, proposta para atualização da tabela de

combustível.

8. Implantação do local para descanso dos

empregados lotados na Subestação do Barro Duro,

conforme previsto na Cláusula 44ª - Local para

Descanso, do ACT 2010/2011.

A Cemat está realizando estudo para

adequação de sua estrutura física e, devido a isso,

encaminhará carta solicitando prorrogação do prazo

por mais 90 dias.

9. Implantação de convênio com o

SESIPARK, conforme previsto na Cláusula 39ª -

Lazer, do ACT 2010/2011.

A Empresa apresentará na reunião de 13 e 14/

09/2011, estudo para o convênio com o SESIPARK.

10. Fornecimento da impressão do

comprovante do trabalhador referente ao registro

eletrônico de ponto, conforme legislação.

A Cemat encaminhará carta informando que

está em fase de teste o portal ARH Online que

permitirá ao trabalhador acompanhar o seu histórico

de trabalho.

O Ministério do trabalho prorrogou mais uma

vez o prazo que obriga as empresas a implantarem

o REP - Registro de Ponto Eletrônico. A nova data

para implantação é 01/10/11.

11. Entrega dos holerites e procedimento

para desconto das horas extras pagas a maior

A Cemat justificou o atraso na entrega dos

holerites devido a problemas internos, informando

que já adotou as providências para que isso não
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volte a ocorrer.

Quanto às horas extras, foram 267 empregados

que as receberam a maior. Atendendo a solicitação

do Sindicato, a devolução de tais valores será em

forma de horas extras, sendo que para 218

empregados já será quitado este mês, pois os mesmo

possuíam horas a receber. Para os demais 49

empregados, será descontado 10% do salário base

até a quitação.

12. Sobrecarga de trabalho nos turnos de

operação e remuneração incompatível com as

tarefas executadas

A Cemat apresentará na reunião de 13 e 14/

09/2011, seu posicionamento quanto a esta questão.


