
Boletim Informativo do Sindicato dos Urbanitários de Mato Grosso - Nº 168 - Setembro/2011
DESAFIODESAFIO

Sindicato e Cemat realizam nova rodada de negociações

para resolução das pendências do ACT 2010/2011

O Sindicato e a Cemat realizaram nos dias

13 e 14/09/11 mais uma rodada de negociações

visando à resolução das pendências oriundas do

ACT 2010/2011.

1. Passivo Trabalhista do adicional de
periculosidade sobre o adicional para
empregados que dirigem:

Dando continuidade às negociações visando

o pagamento correto do passivo, ficou assegurado

que o período de apuração para o cálculo dos

valores devidos será o da época do início das

negociações. A Cemat comprometeu-se a

apresentar os cálculos até 15/10/11 e, após

manifestação do Sindicato, irá propor, no mês de

nov/11, a forma e a data de pagamento.

2. Comissões Paritárias do ACT 2010/2011:
Horas Extras, Adicional para empregados que
dirigem veículos, PPR 2011, Bolsa de Estudos,
Plano de Proteção e Recuperação da Saúde -
P.P.R.S., Comissão de apuração da
responsabilidade do empregado no uso de
veículos da Cemat.

A Cemat irá apresentar até 23/09/11 o nome

dos seus representantes e, como o Sindicato já

indicou os seus, a empresa constituirá por meio

de Circular as referidas comissões.

Em relação ao PPR 2011, os representantes

da Cemat e do Sindicato já realizaram várias

reuniões, ficando definida nova rodada de

negociações nos dias 26 e 27/09/11, na sede do

Grupo Rede em São Paulo. Ficou assegurado que

o adiantamento do PPR será pago em 30/10/11.

 Quanto ao adicional para empregados que

dirigem veículos da Cemat, os representantes da

Cemat e do Sindicato vêm discutindo os critérios

para credenciamento e pagamento aos

empregados que dirigem veículos, ficando definido

que nos dias 26 e 27/09 será realizada reunião

para prosseguimento dos trabalhos.

3. Divulgação dos critérios do Plano de
Cargos e Remuneração

Definiu-se que a Cemat encaminhará até o

dia 23/09/11, calendário de visita para divulgação

dos critérios do PCR tanto em Cuiabá como no

interior do estado, onde apresentará sua estrutura

de cargos e os critérios para progressão funcional.

4. Alimentação
Após várias rodadas de negociação, a Cemat

divulgou a Circular 0002/VPE/CEMAT/2011,

estabelecendo critérios para fornecimento de

refeições aos empregados. Com isso, esperamos

que sejam solucionados os problemas que vinham

ocorrendo e que assim os empregados possam

exercer seu direito de ter uma refeição adequada.

5. Hospedagem quando em viagem
O Sindicato continua defendendo o direito

dos empregados poderem optar por acomodação

individual e pelo hotel de sua preferência na rede

credenciada quando em viagem a serviço. Este

posicionamento visa garantir a privacidade e a

intimidade de cada trabalhador (veja o box).

Durante esta rodada de negociações, o

Sindicato entregou à Cemat fotos de várias

acomodações na rede de hotéis conveniados,

demonstrando que alguns não possuem a menor

condição de higiene e conforto. Após isso, a Cemat

informou que irá apresentar na reunião dos dias

26 e 27/09 sua posição quanto a esta questão.

6. Atualização da tabela de reembolso de
óculos

A Cemat informou que está realizando

pesquisa de mercado e estará apresentando ao

Sindicato, até 30/09/11, seu posicionamento sobre

o assunto.

7. Atualização do valor da gratificação
para transporte de empregados do turno de
revezamento

Dando continuidade às negociações, a

Cemat informou que apresentará ao Sindicato, até

23/09/11, sua metodologia de atualização e a

proposta para correção dos valores. A empresa

informará, ainda, o número de empregados por

localidade que são beneficiados pelo disposto

nesta cláusula.
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8. Local para descanso no Barro Duro
Devidos aos estudos que estão sendo

realizados, a Cemat apresentara até 30/09/11,

seu posicionamento sobre a adequação de sua

estrutura física.

9. Lazer - convênio com o SESIPARK
A Cemat informou que a dificuldade para

utilização das instalações do SESIPARK foi

ocasionada por problemas internos do SESIPARK,

mas que adotou as providências necessárias para

que os empregados que são sócios possam

usufruir desta opção de lazer e que

até 23/09/11 encaminhará carta ao

Sindicato detalhando este

posicionamento.

10. Fornecimento do
comprovante de registro de ponto
ao trabalhador

A Cemat encaminhará, até 23/

09/11, carta informando as

providências para teste do portal ARH

Online que permitirá ao trabalhador

acompanhar o seu histórico de

trabalho.

Lembramos a todos que 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. Atraso na entrega dos
holerites

A Cemat informou que já adotou

todas as providências para que o

atraso na entrega dos holerites não

volte a ocorrer, justificando que isto

aconteceu devido a problemas

internos,

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, até 23/09, encaminhará carta ao

Sindicato informando sobre o levantamento que

está realizando em todos os CRS’s e que

apresentará seu posicionamento até o final do mês

de out/11.


