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PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DOS 
TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA 

NEOENERGIA BRASÍLIA PARA A DATA-BASE 2022

CLÁUSULAS DE MANUTENÇÃO E CLÁSUSULAS
DE MANUTENÇÃO COM AVANÇO

CLÁUSULAS GERAIS

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E ABRANGÊNCIA

1.1 Este Acordo Coletivo de Trabalho (“ACT”) é aplicável a todos os funcionários da Neoenergia Distribuição 
Brasília, lotados no Distrito Federal, aos empregados transferidos de forma definitiva de outras empresas 
do grupo Neoenergia, que prestem serviços na localidade de abrangência e representatividade do sindicato 
signatário do presente instrumento, bem como àqueles que vierem a ser empregados nestas condições e 
locais, desde que contratados durante a vigência deste ACT, de acordo com as peculiaridades locais de cada 
um destes empreendimentos e estabelecimentos.

1.2 As condições do presente acordo formam um todo orgânico e indivisível, pelo que, em sua aplicação, as 
partes assumirão o cumprimento na sua totalidade.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DATA-BASE

2.1 Fica estabelecida em 1º de outubro a data-base das categorias profissionais de empregados da Neoe-
nergia Brasília.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.1 O Acordo Coletivo de Trabalho vigorará de 1º de novembro de 2022 a 30 de setembro de 2023, com reno-
vação automática por mais 01 (hum) ano a partir de 1º de outubro de 2023, caso o Sindicato não apresente 
pauta de reivindicações até 30 de agosto de 2023.
 

4. CLÁUSULA QUARTA – JORNADA DE TRABALHO E HORÁRIO MÓVEL

4.1 A jornada normal de trabalho para os empregados fica estabelecida em 08 (oito) horas diárias, de segun-
da a sexta-feira, das 8h00 às 17h30, com intervalo mínimo de 1h (uma hora) e máximo de 1h30 (uma hora 
e trinta minutos) de almoço e descanso, ou seja, módulo de 40 (quarenta) horas semanais, aplicando-se o 
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divisor 200 (duzentos) para o cálculo do valor do salário-hora. 

4.1.1 Os empregados que exercem atividades de operação no setor elétrico, as quais exigem trabalho de 
forma continuada, inclusive nos sábados, domingos e feriados, poderão, se para tanto forem designados, 
prestar serviços em regime de revezamento.

4.2 Através do presente ACT fica estabelecido o sistema de controle de entrada e saída, devendo ser ano-
tadas as exceções, de qualquer natureza, em folha própria e padronizada disponibilizada pela Neoenergia 
Brasília ou através de controle de ponto eletrônico para tal fim.

4.2.1 Todos os empregados que atuam em regime administrativo poderão optar pela adoção do horário 
flexível, desde que o tempo subtraído ou acrescido seja no mesmo dia compensado integralmente, obser-
vando as seguintes condições.

1o turno – Núcleo: 8:00 às 11:30
Flexível de início: 7:00 até às 9:00

Almoço: 11:30 às 14:30 (período mínimo de 1h e máximo de 1h30 hora de almoço com 
tolerância de 10min na chegada do 2o turno, cumprindo, porém, a jornada mínima de 
trabalho)
2o turno – Núcleo: 14:30 às 18:00
Flexível de término: 16:30 até às 18:30

4.2.2 O divisor a ser aplicado para calcular o salário hora dos empregados será de 200 horas.

4.2.3 O horário denominado “Flexível” refere-se ao início e término da jornada de trabalho diária, bem como 
o horário denominado “Núcleo” refere-se ao início e término da jornada de trabalho diária pré-fixada. Inde-
pendente da opção do empregado, a jornada diária será de 08 horas, exceto dos empregados que laborem 
em turnos de revezamento ou estejam excluídos da obrigatoriedade de cumprimento da jornada.

4.3 A Neoenergia Brasília poderá adotar o sistema alternativo de controle de jornada de trabalho, por meio 
de instalação de registro eletrônico de ponto, sistema manual ou outra modalidade de controle de jornada 
de trabalho, ficando dispensada a necessidade de impressão do comprovante de batida de ponto, conforme 
portaria MTE 373/2011, garantido o amplo acesso das informações aos empregados.

4.4 As horas em sobreaviso serão remuneradas ou compensadas, na forma da lei, sem prejuízo do descanso 
semanal. 

5. CLÁUSULA QUINTA – BANCO DE HORAS

5.1 As PARTES ajustam a implementação do Banco de Horas, a partir de julho/21, para todos os emprega-
dos que trabalham em regime administrativo, na forma do artigo 7º, inciso XXVI da Constituição Federal e 
do artigo 59, parágrafo 2º, da CLT, podendo o excesso de horas de um dia de trabalho ser compensado pela 
correspondente diminuição em outro dia, observando-se o prazo de 6 (seis) meses de vigência e um limite 
máximo de 180 (cento e oitenta) horas.

5.1.1 Fica estabelecido neste ACT que somente as horas extras realizadas de segunda a sábado farão 
parte da composição do banco de horas automaticamente, até os limites estabelecidos no caput. Será ga-
rantida a proporcionalidade do valor da hora-extra trabalhada no acréscimo ao banco.

5.1.2 As horas extras realizadas aos domingos, feriados e folgas, bem como as horas do regime de sobrea-
viso e em horário noturno, não farão parte do banco de horas e serão pagas conforme previsto neste ACT.

5.2 Em caso de término do contrato de trabalho durante o período de vigência do Acordo ou na hipótese do 
término do período de 6 (seis) meses de vigência do acordo, eventuais horas de crédito do empregado a ele 
serão quitadas com o acréscimo proporcionalmente devido, enquanto eventuais horas de débito deverão ser 
descontadas pela Neoenergia Brasília.

5.3 Fica assegurado o pagamento de 01 (hum) tíquete a cada duas horas extras trabalhadas, voltadas à 
composição do banco previsto nesta cláusula. 
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6. CLÁUSULA SEXTA – TURNOS DE REVEZAMENTO

6.1 Em função do serviço essencial que a Neoenergia Brasília presta à comunidade e para garantir um me-
lhor atendimento aos seus clientes, as partes concordam em implementar na empresa a Jornada de Trabalho 
em Turnos de Revezamento de 12 (doze) horas, de acordo com a necessidade e tipo de atividade desenvol-
vida pelos empregados das áreas operacionais.

6.2 Esta jornada de trabalho será desempenhada na escala de 12x24x12x72, ou seja, trabalham-se 12 (doze) 
horas, com intervalo legal de 01 (uma) hora para refeição e/ou descanso, folgam-se 24 (vinte e quatro) horas, 
trabalham-se mais 12 (doze) horas e folgam-se 72 (setenta e duas horas), conforme planilha a ser divulgada 
pelas respectivas áreas até o dia 20 (vinte) de cada mês. 

6.3 A quantidade de vales-refeição fornecida pela empresa aos empregados que trabalham em turno ininterrupto 
de revezamento será o total da divisão de horas trabalhadas no mês pelo quociente 06 (seis), ficando assegurada 
a distribuição mínima de 22 (vinte e dois) vales por mês.
6.4 A troca de horário ou turno será permitida mediante assinatura dos interessados em formulário próprio, ratifica-
do previamente pelo supervisor com três dias úteis de antecedência.
6.5 Na troca de horário, será observado o intervalo mínimo legal de 11 (onze) horas.
6.6 As trocas de turno só poderão ocorrer dentro da escala do mesmo mês, obedecendo a mesma duração de 
jornada. 
6.7 O empregado em regime de escala de revezamento deverá ser avisado com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias no caso de seu retorno ao regime administrativo, situação que importará na cessação do pagamento do adi-
cional de turno de revezamento.

1.8O divisor a ser aplicado para calcular o salário hora dos empregados submetidos ao regime de turno de 
revezamento será de 160 horas. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS

7.1Ficam garantidos, a todos os empregados, a utilização de 05 (cinco) dias por ano, não cumulativos para 
os exercícios subsequentes, a título de ausências justificadas, podendo ser gozados até 31 de dezembro de 
cada ano.

7.2 Fica, desde já, garantido aos empregados admitidos até 31/10/2005, o direito adquirido em relação aos 
dias já somados aos 05 (cinco) dias de que trata o “caput” desta Cláusula, computados até 31 de outubro de 
1992.

7.3 Os empregados em regime de escala de revezamento só poderão utilizar os dias anuais, entre o período 
de 15/01 a 15/12 do ano vigente;

7.4 A utilização dos abonos de que trata o item 7.1 desta Cláusula deverá ser comunicada com pelo menos 
3 (três) dias úteis de antecedência e ter anuência do líder imediato. 

7.5 A eventual negativa do líder imediato deverá ser justificada em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas 
da solicitação, ficando garantido o direito do empregado.

8. CLÁUSULA OITAVA – LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE DEPENDENTE POR MOTIVO DE 
DOENÇA

8.1 A CEB-D manterá a licença para os empregados acompanharem seus dependentes (filhos, cônjuges e 
pais), nas seguintes condições:

a) Em caso de hospitalização comprovada;
b) Em caso de dependente enfermo em casa, que necessite de cuidados na locomoção, higiene e alimen-

tação, mediante a comprovação, no local, pela Área de Saúde Ocupacional da CEB. 

8.2 Em ambos os casos, o limite máximo será de 15 (quinze) dias por ano, prorrogáveis, excepcionalmente, 
pela Área de Saúde Ocupacional da CEB.
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CLÁUSULAS SALARIAIS, ADICIONAIS E VANTAGENS PESSOAIS

9. CLÁUSULA NONA – REAJUSTE SALARIAL

9.1 A Neoenergia Brasília reajustará os salários de seus empregados em 1º de novembro de 2022 conforme 
o índice INPC pleno, relativo ao período de 1º de novembro de 2021 a 31 de outubro de 2022, tendo como 
base a aplicação nos salários de outubro de 2022, para os empregados ativos nesta data.

9.2 Havendo renovação automática em 1º de outubro de 2023, conforme disposto no item 3.1 deste instru-
mento, os salários serão reajustados na referida data pelo INPC pleno apurado no período de 1º de outubro 
de 2022 a 30 de setembro de 2023, tendo como base a aplicação nos salários de setembro de 2023.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – PISO SALARIAL

10.1 A partir de 1º de novembro de 2022, a Neoenergia Brasília aplicará o piso salarial de R$ 2.076,26 (dois 
mil e setenta e seis reais e vinte e seis centavos), a ser reajustado nesta data conforme o índice INPC pleno, 
relativo ao período de 1º de novembro de 2021 a 31 de outubro de 2022, tendo como base a aplicação nos 
salários de outubro de 2022, para os empregados ativos nesta data.

10.2 Havendo renovação automática em 1º de outubro de 2023, conforme disposto no item 3.1 deste instru-
mento, o piso salarial será reajustado na referida data pelo INPC pleno apurado no período de 1º de outubro 
de 2022 a 30 de setembro de 2023, tendo como base a aplicação nos salários de setembro de 2023.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ADICIONAL DE HORA-EXTRA

11.1 A Neoenergia Brasília remunerará as horas extraordinárias nos sábados, domingos, feriados e folgas de 
escala com acréscimo de 100% e os demais dias com acréscimo de 50% sobre a hora normal.

11.2 Em função das horas extraordinárias constituírem exceção a jornada normal de trabalho, o empregado 
somente poderá realizá-las após solicitação ou autorização expressa do líder imediato.

11.3 Conforme disposto no art. 62, inciso II da CLT, o pagamento de hora extra e sobreaviso, não se aplica às 
funções que são caracterizadas como de confiança empresarial para todos os fins de direito, possuindo cada 
qual um elevado grau de responsabilidade, tais como direção, gerência, gestão, coordenação, consultor, su-
pervisão ou carreiras de especialistas, ou ainda conforme contrato de trabalho assinado para outras funções 
não especificamente citadas neste Acordo.

11.4 As horas extraordinárias garantirá ao empregado o direito a 01 (hum) tíquete a cada duas horas traba-
lhadas.

11.5 Em comum acordo com o líder imediato, o empregado poderá compensar as horas extras trabalhadas 
com o gozo de dias, observando-se a devida proporcionalidade (1x1,5 ou 1x2, conforme o caso).

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ADICIONAL DE TURNO DE REVEZAMENTO

12.1 A Neoenergia Brasília pagará um adicional de turno de revezamento no percentual de 10% (dez por 
cento) sobre o salário-base, exclusivamente para os empregados que trabalham em escala de revezamento.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ADICIONAL NOTURNO

13.1 O trabalho noturno, compreendido como o realizado entre as 22:00 horas de um dia e 05:00 horas do 
dia seguinte, será pago pela Neoenergia Brasília com acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor da 
hora diurna.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
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14.1 A partir de 1º/11/2022, o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário mínimo vigente. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – QUINQUÊNIO

 A incorporação de novos quinquênios será efetuada até que a condição para implementação do novo período 
aquisitivo se efetive, ou seja, que o empregado complete o período de 5 (cinco) anos de serviço, observan-
do-se a situação individual de cada beneficiário. 

15.1 Completando-se em 2023 a contagem do tempo para os empregados remanescentes para incorporação 
do último quinquênio, será iniciado novo cômputo para a concessão do benefício a todos os empregados 
ativos.

15.2 Com a interrupção da contagem de anuênios em 31/10/2000, ficam assegurados os anuênios concedi-
dos a cada empregado até 31/10/2000, os quais serão compensados no quinquênio que vier a ser comple-
tado.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS

16.1 Fica assegurado a todos os empregados da Neoenergia Brasília que a gratificação de férias prevista no 
inciso XVII do Art. 7º da Constituição Federal, equivalente a 30 dias, será calculada considerando percentual 
de 60% (sessenta por cento), com base na remuneração do empregado do mês anterior a sua concessão.

16.2 A gratificação que trata o item 16.1 desta Cláusula aplica-se aos empregados permanentes da Neoe-
nergia Brasília.

16.3 A Neoenergia Brasília concederá a todos seus empregados a opção de requerer o empréstimo de férias 
em percentual de 50% ou 100% da sua remuneração, podendo parcelar a devolução em até 10 vezes. 

16.4 A Neoenergia Brasília concederá aos empregados, inclusive com idade igual ou superior a 50 anos, 
opção pelo parcelamento do gozo de férias.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – REESTRUTURAÇÃO DE VANTAGENS E GANHOS DE CARÁTER PES-
SOAL

17.1 As vantagens e ganhos de caráter pessoal (AJUSTE ACT, GRATIFICAÇÃO DE ANTIGUIDADE, ADI-
CIONAL TEMPO DE SERVIÇO, ADICIONAL INCORPORADO e ADICIONAL REMUNERAÇÃO DIRETOR), 
reunidas pela CEB-D a partir de 1º de abril de 2021, serão incorporadas à remuneração do empregado com 
o título de “Outros Proventos”, não podendo ser suprimidas e serão devidas enquanto perdurar vínculo de 
emprego com a Neoenergia Brasília.

17.2 Considerando que verba “Outros Proventos” já é reajustada pelo mesmo índice de correção previsto no 
item 9.1, a partir de 1º de novembro de 2022 a mesma será incorporada aos salários.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – ABONO-ASSIDUIDADE

18.1 A Neoenergia Brasília assegura aos seus empregados a concessão de 90 (noventa) dias a título de 
abono assiduidade, para cada período de 05 (cinco) anos de serviço compreendidos entre 1º/11/1984 a 
31/10/2000, conforme norma interna específica.

18.2 Com a interrupção da contagem de tempo referente a esta Cláusula em 31/10/2000, a CEB-D assegura 
a proporcionalidade do abono assiduidade, referido no caput, concedendo 18 (dezoito) dias para cada perío-
do de 1 (um) ano de efetivo serviço completado até 31/10/2000.

18.3 O saldo de dias do abono assiduidade deverá ser gozado antes do desligamento da empresa, não po-
dendo ser convertido em pecúnia.
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19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – POLÍTICA DE DESLIGAMENTO/ESTABILIDADE PRÉ-APOSENTADORIA

19.1 Fica garantida a estabilidade dos empregados que, na vigência do presente Acordo, alcançarem o prazo 
de 36 (trinta e seis) meses para se aposentar no INSS e no plano de previdência complementar patrocinado 
pela Neoenergia Brasília, observado o disposto na cláusula 44ª (quadragésima quarta), referente ao pacto 
de valorização produtiva.

19.2  As rescisões contratuais deverão ser homologadas nas dependências da STIU-DF, acompanhadas pela 
Neoenergia Brasília.

CLÁUSULAS DE BENEFÍCIOS

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – AUXÍLIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO

20.1 Em 1º de novembro de 2022, o valor do vale alimentação será reajustado pelo índice INPC pleno, apu-
rado no período de 1º de novembro de 2021 a 31 de outubro de 2022.

20.2 No caso de renovação automática do presente Acordo, em conformidade com o item 3.1, deverá ser 
aplicado em 1º de outubro de 2023 o reajuste pelo INPC pleno apurado no período de 1º de outubro de 2022 
a 30 de setembro de 2023. 

20.3 Fica assegurado o crédito no cartão de vale refeição/alimentação de, no mínimo, 22 (vinte e dois) vales, 
até o dia 25 de cada mês.

20.4 Fica, ainda, assegurado o crédito dos vales refeição/alimentação aos empregados em gozo de férias e 
em licença benefício-previdenciário do INSS.

20.5 A participação financeira dos empregados será limitada ao valor de R$ 0,10 (dez centavos) ou, no caso 
de não filiados ao Sindicato, o correspondente a 5% (cinco por cento), considerando-se as disposições de 
que trata a Lei n.º 6.321/1976, regulamentada pelo Decreto n.º 5, de 14/01/1991, com a redação introduzida 
pelo Decreto n.º 349, de 21/11/1991, que trata do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

20.6 Fica assegurada ao empregado a proporcionalidade de sua escolha na divisão do benefício entre vale 
alimentação/refeição, na proporção de 50% de cada especialidade.

20.7 A empresa concederá o tíquete-natalino, correspondente ao crédito do valor mensal do benefício previs-
to nesta cláusula, a ser pago no mês de dezembro. 

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – AUXÍLIO CRECHE/BABÁ 

21.1 A Neoenergia Brasília reembolsará aos seus empregados as despesas comprovadamente efetuadas 
com creche ou babá para dependentes com até 07 (sete) anos de idade, nas condições abaixo:  

21.1.1 Para dependentes com idade até 6 (seis) meses, esse reembolso será integral.
21.1.2 Para dependentes com idade entre 7 (sete) e 84 (oitenta e quatro) meses esse reembolso estará 
limitado ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
21.1.3 Os empregados que possuam filhos dependentes com deficiência física ou mental, com qualquer 
idade, devidamente cadastrados como dependentes na empresa, farão jus aos benefícios do auxílio-creche 
ou auxílio-babá, com reembolso integral.

21.2 Em 1º de novembro de 2023, o valor acima será reajustado pelo índice INPC pleno, apurado no período 
de 1º de outubro de 2022 a 30 de setembro de 2023 e permanecerão inalterados até o término da vigência 
deste Acordo.

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – PLANO DE SAÚDE
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22.1 A Neoenergia Brasília assegurará aos seus empregados e respectivos dependentes legais o plano de saúde 
“CEB Saúde Vida”, contributivo e com coparticipação, de acordo com o registro e regras aprovados pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

22.2 O Plano de Saúde da CEB-D tem por objeto a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos as-
sistenciais na forma de plano privado de assistência à saúde prevista no inciso I, do artigo 1º, da Lei 9.656/1998, 
visando à assistência Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia e Odontológica, com a cobertura de todas as doen-
ças da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organiza-
ção Mundial de Saúde, compatíveis com o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS, vigente 
à época do evento. 

22.3 O Plano de Saúde da CEB-D, a ser administrado preferencialmente pela FACEB, será contributivo, tendo 
como piso e teto, respectivamente, 2% (dois por cento) e 10% (dez por cento) e obedecerá ao seguinte critério de 
rateio: 

c) 1º ano (2017): 29,61% da contribuição para o empregado e 70,39% para a empresa;
d) 2º ano (2018): 28,73% da contribuição para o empregado e 71,27% para a empresa;
e) 3º ano (2019): 26,97% da contribuição para o empregado e 73,03% para a empresa;
f) 4º ano (2020): 25,27% da contribuição para o empregado e 74,73% para a empresa;
g) A partir do 5º (2021) ano a contribuição permanecerá nos percentuais 25% da contribuição para o em-

pregado e 75% para a empresa, sendo que eventuais variações não poderão ultrapassar 0,5% para 
mais ou para menos. 

22.4 O Plano de Saúde da CEB-D será coparticipativo para o empregado em 20% (vinte por cento) para os se-
guintes procedimentos: consulta médica, exames laboratoriais, radiológicos, fisioterapêuticos e outras despesas.

22.5 Fica acordado que haverá coparticipação de 1% (um por cento) em tratamentos quimioterápicos, radioterá-
picos e hemodiálise. 

22.6 A CEB-D, com a entrada em operação do plano de saúde “CEB Saúde Vida”, praticará o reembolso das des-
pesas realizadas por seus empregados e dependentes legais, na forma seguinte: 

h) Reembolso de 75% (setenta e cinco por cento) para os medicamentos prescritos destinados ao trata-
mento de doenças crônicas;

i) Reembolso de 15% (quinze por cento) para os demais medicamentos prescritos;
j) Reembolso de 100% (cem por cento) para aparelhos corretivos visuais, limitado ao valor de R$ 550,00 

(quinhentos e cinquenta reais), a cada ano, podendo este valor ser utilizado para armação e/ou lentes, 
a critério do empregado. Fica mantido para os aparelhos corretivos visuais os mesmos termos do re-
gulamento atualmente em vigor;

k) Reembolso de 35% (trinta e cinco por cento) para as despesas com implante dentário e exames asso-
ciados, conforme norma da FACEB nº 003/2016, limitados a 8 (oito) dentes;

l) Reembolso de 50% (cinquenta por cento) para as despesas com ortodontia e exames associados 
ao tratamento ortodôntico, sendo um único tratamento ortodôntico para cada beneficiário previsto no 
caput. 

22.7 Será isento de coparticipação as despesas médico-hospitalares, obedecidas às normas do Plano de Saúde 
da Neoenergia Brasília, no caso de dependentes dos empregados que sejam portadores de incapacidade perma-
nente, física ou mental, mediante a comprovação de perito indicado pela empresa.

22.8 A Neoenergia Brasília estenderá o Plano de Saúde para os filhos maiores de 21 anos e menores de 24 anos, 
se universitários, estes mediante comprovação semestral, bem como para os empregados aposentados por inva-
lidez, cujo contrato de trabalho não tenha sido rescindido. 

22.9 A Neoenergia Brasília e o STIU-DF se comprometem, por intermédio de Comitê Paritário com dois repre-
sentantes da Neoenergia Brasília e dois do STIU-DF, a adequar o custeio do Plano de Saúde aos recursos orça-
mentários, apontando alternativas de racionalização, e/ou, de contribuição/participação pecuniárias, por parte dos 
empregados garantindo, assim, a sustentabilidade do plano, mantidos sempre o piso de 2% (dois por cento) e 
teto de 10% (dez por cento), bem como os percentuais de rateio definidos no Parágrafo Segundo desta Cláusula. 

22.10 Neoenergia Brasília se compromete a custear 40% (quarenta por cento) do valor dos tratamentos de acordo 
com as condições e especificações a seguir relacionados: 
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a) RESTAURAÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL – 4 FACES – Consiste em utilizar manobras, 
para recuperar as funções de um dente que tenha sido afetado por cárie, traumatismo ou afecção 
estrutural, em quatro faces. Quantidade máxima 05 dentes;

b) FACETA EM CERÂMICA PURA (DENTES ANTERIORES) – Recobrimento com material estético de 
todo o esmalte vestibular dos dentes mostrados dentro da linha do sorriso que apresentam cor e/ou 
forma alterada, técnica denominada de faceta estética (laminada). Quantidade máxima 02 dentes;

c) RESTAURAÇÃO EM CERÂMICA PURA – ONLAY/INLAY – Consiste em utilizar manobras para recu-
perar as funções em dentes posteriores permanentes. Com comprometimento de 3 ou mais faces, 
não passíveis de reconstrução por meio direto ou dentes com comprometimento de cúspide funcio-
nal, independentemente do número de faces afetadas por cárie, traumatismo ou afecção estrutural. 
Quantidade máxima 03 dentes;

d) COROA TOTAL METALO-CERÂMICA – Consiste na confecção de uma coroa em metal e cerâmica. 
Quantidade máxima 03 dentes.

22.11 Essa cláusula será objeto de deliberação específica em assembleia geral da categoria a ser convocada pelo 
Sindicato. 

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – INCLUSÃO DE PAI E MÃE NO PLANO DE SAÚDE DO EMPRE-
GADO DA CEB

23.1 A Neoenergia Brasília continuará aplicando o seu plano de saúde “CEB Saúde Vida”, para o pai e a mãe 
dependentes do associado admitido até 31/10/2009.

23.2 Para o ingresso de pai e mãe a partir de 15/12/2000, será exigida a comprovação de dependência eco-
nômica emitida pela Justiça ou dependência perante o INSS. 

23.3 A Neoenergia Brasília poderá a qualquer momento exigir os comprovantes de dependência do empre-
gado, inclusive aplicando medidas pertinentes.

23.4 Serão consideradas, para efeito de comprovação, as inclusões por meio da “Inscrição para fins mera-
mente declaratórios junto ao INSS” até 31/10/2000.

24. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – INDENIZAÇÃO POR MORTE OU INVALIDEZ PERMANENTE

24.1 A Neoenergia Brasília assegurará aos empregados ou aos seus dependentes, assim declarados pela 
Previdência Social, no caso de invalidez permanente ou de morte decorrente de acidente do trabalho, uma 
indenização correspondente a 60 (sessenta) vezes a respectiva remuneração do empregado.

24.2 A indenização prevista no “caput” tem natureza jurídica de indenização cível, mantida a sistemática atual 
de pagamento. 

24.3 No caso de morte ou invalidez permanente, não decorrente de acidente do trabalho, a indenização será 
igual a 15 (quinze) vezes o salário base, excluídos os adicionais, gratificações e abonos. 

24.4 Fica esclarecido que o salário a ser considerado para efeito dessa indenização será o correspondente 
ao posicionamento do empregado na data da rescisão do contrato de trabalho. 

24.5 Especificamente quanto ao levantamento das verbas rescisórias, será considerado o salário do mês da 
rescisão do contrato de trabalho. 

24.6 No caso de falecimento, a Neoenergia Brasília pagará os valores corrigidos de acordo com a variação do 
INPC/IBGE verificada entre o mês anterior ao óbito e o mês anterior à emissão do Alvará Judicial ou Certidão 
do Instituto Nacional de Seguridade Social.

24.7 A Neoenergia Brasília concederá um adiantamento de 10% (dez por cento) da indenização por morte de 
empregado(a) à viúva ou viúvo, mediante requerimento destes, enquanto providenciam o Alvará Judicial ou 
Declaração do INSS, necessários para recebimento de indenização desse caráter.
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24.8 Os valores devidos em razão da invalidez serão pagos quando da caracterização desta pelo INSS, ob-
servando-se as condições abaixo:

I – A Neoenergia Brasília compromete-se a efetuar o desligamento do empregado aposentado por invalidez, bem 
como o pagamento das importâncias a que fizer jus, desde que empregado apresente:

a) Requerimento específico postulando a imediata rescisão de seu contrato de trabalho, com o paga-
mento das verbas rescisórias e o pagamento da indenização prevista nesta Cláusula;

b) Renúncia ao direito de voltar a ocupar o cargo até então exercido, comprometendo-se a ressarcir à 
Neoenergia Brasília os valores recebidos em decorrência do desligamento, devidamente atualizados, 
caso seja a Neoenergia Brasília compelida a retorná-lo ao emprego, contendo a anuência do STIU-
-DF; e

c) Documento do INSS certificando a aposentadoria por invalidez e a Certidão do INSS para efeito de 
levantamento das verbas rescisórias.

II – A Neoenergia Brasília compromete-se a efetuar o desligamento do empregado aposentado por invalidez, bem 
como o pagamento das importâncias a que fizer jus, em prazo inferior ao previsto no inciso anterior, desde que 
empregado apresente: 

a) Requerimento específico postulando a imediata rescisão de seu contrato de trabalho, com o paga-
mento das verbas rescisórias e o pagamento da indenização prevista nesta Cláusula;

b) Renúncia ao direito de voltar a ocupar o cargo até então exercido, comprometendo-se a ressarcir à 
Neoenergia Brasília os valores recebidos em decorrência do desligamento, devidamente atualizados, 
caso seja a Neoenergia Brasília compelida a retorná-lo ao emprego, contendo a anuência do STIU-
-DF;

c) Documento do INSS certificando a aposentadoria por invalidez e a Certidão do INSS para efeito de 
levantamento das verbas rescisórias; e

d) Laudo firmado pelo Serviço Médico da Neoenergia Brasília constatando prognóstico de que, dentro 
dos próximos 05 (cinco) anos, seja provável o agravamento de seu quadro clínico, colocando em 
risco a manutenção da vida. 

24.9 Em caso de morte de empregado decorrente de acidente do trabalho, a Neoenergia Brasília custeará as 
despesas com funeral, limitadas a um valor máximo de R$ 3.241,60 (três mil duzentos e quarenta e um reais 
e sessenta centavos).

24.10 A partir da vigência do presente Acordo, em caso de ajuizamento de ação visando a condenação da 
empresa em indenizações por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de acidente de trabalho ou por 
motivo de doença, fica autorizada a compensação com os valores estabelecidos nesta Cláusula.

24.11 A partir da implantação da apólice de seguro de vida e do início da cobertura para todos os emprega-
dos, nos termos da Cláusula Vigésima Quinta, esta cláusula perde sua eficácia, mantendo-se válida apenas 
para os empregados que vierem a se aposentar por invalidez, retroativamente, com data de início de benefí-
cio anterior a 1º de novembro de 2021, e que optarem pela sua aplicação. 

25. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – SEGURO DE VIDA

25.1 A Neoenergia Brasília assegurará a todos os seus empregados um Seguro de Vida em Grupo com o 
objetivo de garantir o pagamento de indenização ao (s) beneficiário (s) previsto (s) na respectiva apólice.

25.2 O Seguro de Vida contemplará as seguintes coberturas:

25.2.1 Em CASO DE MORTE OU INVALIDEZ NÃO DECORRENTE DE ACIDENTE OU DOENÇA DO TRA-
BALHO, o (s) beneficiário (s) do seguro receberá (ao) a importância equivalente a 24 (vinte e quatro) vezes 
a média das 12 (doze) doze últimas remunerações do empregado, apurada no mês anterior à data da cer-
tidão de óbito ou da carta de concessão do benefício previdenciário pelo INSS, não podendo ser inferior 
a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e superior a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), após a entrega dos 
documentos exigidos pela seguradora e a sua respectiva análise.

25.2.2 Em CASO DE MORTE OU INVALIDEZ POR ACIDENTE OU DOENÇA DO TRABALHO, o (s) bene-
ficiário (s) do seguro receberá (ao) a importância equivalente a 48 (quarenta e oito) vezes a média das 12 
(doze) doze últimas remunerações do empregado, apurada no mês anterior à data da certidão de óbito ou 
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da carta de concessão do benefício previdenciário pelo INSS, não podendo ser inferior a R$ 80.000,00 (oi-
tenta mil reais) e superior a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), após a entrega dos documentos exigidos 
pela seguradora e a sua respectiva análise.

25.2.3 Em CASO DE MORTE DO CÔNJUGE, o empregado segurado receberá a importância equivalente 
a 50% (cinquenta por cento) do valor que receberia (m) o (s) beneficiário (s) da apólice no caso de morte 
natural do titular.

25.3 Somente será incluída no benefício a esposa, o marido ou companheiro(a) (união estável) legalmente 
comprovada como tal.

25.4 O Seguro de Vida assegura o AUXÍLIO FUNERAL para todo o grupo familiar (cônjuge e dependentes, 
legalmente comprovados) no valor de R$ 7.770,00 (sete mil setecentos e setenta reais). 

25.5 No caso de óbito do titular ou dependentes constantes na apólice, a Neoenergia Brasília adiantará o 
valor de até R$ 7.000,00 (sete mil reais), mediante apresentação de orçamento ou nota fiscal com a descrição 
das despesas com o funeral, a ser descontado em até 60 (sessenta) dias na folha de pagamento ou eventual 
rescisão de contrato do empregado.

25.6 Para o benefício do Seguro de Vida será descontado o valor de R$ 0,10 (dez centavos) no pagamento 
mensal do empregado.

26. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – AUXÍLIO TRANSPORTE

26.1 A partir de 1º de novembro de 2022, a Neoenergia Brasília pagará mensalmente a todos os empregados 
a importância de R$ 242,34 (duzentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos) a título de auxílio-
-transporte, sendo esse valor reajustado, na vigência do ACT, toda vez que houver aumento nas tarifas de 
transporte coletivo.

26.2 A Neoenergia Brasília concederá o benefício do vale transporte, mediante solicitação do empregado, 
através de adiantamento da importância correspondente às despesas de deslocamento residência – trabalho 
e vice e versa. 

26.3 O benefício a que se refere o item 26.2, mediante solicitação do empregado, poderá ser substituído pelo 
valor em pecúnia a título de vale-combustível.

27. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – BOLSA ESCOLAR

27.1 O valor da Bolsa Escolar, a ser pago uma vez por ano, aos dependentes dos empregados (as), é de                  
R$ 500,00 (quinhentos reais).

27.2 Esse benefício será devido ao empregado com dependentes entre 07 (sete) e 12 anos de idade, reco-
nhecidos pela Neoenergia Brasília em seu “Plano de Saúde”, que estejam regularmente matriculados em 
instituição de ensino regular da rede pública ou privada.

28. CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – ADICIONAL DE CONDUTOR

28.1 A Neoenergia Brasília pagará o adicional de R$ 300,00 (trezentos reais) aos empregados que utilizam 
os veículos da empresa como ferramenta de trabalho. 

28.2 A Neoenergia Brasília manterá o Fundo do Comitê de Administração dos Recursos dos Condutores Au-
torizados da CEB (Fundo COAD) com sua finalidade prevista em seu estatuto e sua adesão será voluntária. 
A contribuição mensal de R$ 42,84 (quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) deverá ser expressa-
mente autorizada pelos empregados, enviada para a Folha de Pagamento, ficando a empresa responsável 
por fazer o repasse mensalmente ao Fundo.

29. CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – ADICIONAL DE LINHA VIVA
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29.1 O valor do Adicional de Linha Viva é R$ 473,04 (quatrocentos e setenta e três reais e quatro centavos).

29.2 A partir de 1º de abril de 2021 os valores acima serão incorporados a rubrica ”Outros Proventos” para 
todos os empregados que os recebem na data de assinatura deste instrumento e o adicional de linha viva 
deixa de ser pago, perdendo a cláusula sua eficácia.

CLÁUSULAS SINDICAIS E DE GARANTIAS

30. CLÁUSULA TRIGÉSIMA – LIBERAÇÃO DOS DIRIGENTES SINDICAIS

30.1 Fica assegurada a liberação de 07 (sete) empregados da Neoenergia Brasília, eleitos Diretores do STIU-
-DF, pelo período de vigência do presente Acordo com ônus para a empresa, incluindo todos os adicionais 
que integram a remuneração do empregado, como se em exercício estivesse. 

31. CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DELEGADOS SINDICAIS

31.1 Na vigência deste Acordo, fica assegurada a eleição de 07 (sete) delegados sindicais, como represen-
tantes de base do STIU-DF junto aos locais de trabalho na Neoenergia Brasília, sendo de 01 (um) delegado 
para cada uma das bases de Planaltina, Taguatinga e Gama; e 02 (dois) no Ed. Corporate e no SIA, ficando 
garantido 01 (hum) delegado para cada nova base instalada. 

32. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – ESTABILIDADE DOS DIRIGENTES E DELEGADOS SINDICAIS

32.1 A CEB-D assegurará a estabilidade dos dirigentes e delegados sindicais, nos termos da Constituição 
Federal.

33. CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – MENSALIDADE DOS SINDICALIZADOS

33.1 A CEB-D repassará ao STIU-DF, até o 5º dia útil do mês subsequente, o valor correspondente ao des-
conto das mensalidades dos empregados sindicalizados.

34. CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – TAXA DE FORTALECIMENTO SINDICAL
34.1 A Neoenergia Brasília concorda em efetuar o desconto adicional sobre o salário-base dos empregados, 
a favor do STIU-DF, a título de taxa de fortalecimento sindical, no pagamento do mês subsequente ao reque-
rimento do Sindicato, desde que seja a este anexadas: a) cópia do presente Acordo com a homologação do 
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; b) cópia do edital de convocação e da ata da assembleia em que 
foi votada e aprovada a referida taxa de fortalecimento sindical, e c) cópias individuais das oposições dos 
empregados que se manifestarem contrários ao desconto. 

34.2 Fica assegurado a todos os empregados o direito de oposição ao referido desconto, a ser manifestado 
por escrito junto ao STIU-DF, no período mínimo de 10 (dez) dias úteis após a abertura do prazo pelo Sin-
dicato. 

34.3 O STIU-DF se obriga a dar ampla divulgação das datas e direitos mencionados nesta Cláusula.

35. CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – LIVRE ACESSO DOS DIRIGENTES SINDICAIS

35.1 Fica assegurado o livre acesso dos dirigentes sindicais do STIU-DF a todas as dependências da Com-
panhia, nos intervalos destinados a alimentação e descanso, para o exercício de suas atividades sindicais de 
esclarecimentos e mobilização dos integrantes da categoria representada.

35.2 O livre acesso dos dirigentes sindicais dar-se-á ainda, durante o expediente normal de trabalho, desde 
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que previamente comunicada por escrito à área de relações sindicais.

35.3 A empresa se obriga a abrir um espaço de, no mínimo, 30 (trinta) minutos nas reuniões com novos em-
pregados para apresentação do STIU-DF. 

36. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

36.1 Compromete-se o STIU-DF, durante a vigência deste Acordo, a enviar à Neoenergia Brasília toda e qual-
quer pauta de reivindicações com antecedência mínima de 15 (quinze) dias em relação à primeira reunião a 
ser marcada. 

36.2 Compromete-se também o STIU-DF, durante a vigência deste Acordo, a enviar à Neoenergia Brasília a 
pauta de reivindicações referente à data-base com antecedência mínima de 15 (quinze) dias em relação à 
primeira reunião, que ocorrerá no primeiro dia útil do mês de setembro. 

36.3 A Neoenergia Brasília compromete-se a liberar os dirigentes sindicais a partir da primeira reunião da 
data-base.

37. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – FÓRUM PERMANENTE DE NEGOCIAÇÃO

37.1 O Fórum Permanente de Negociação reunir-se-á a qualquer tempo para tratar de assuntos pertinentes 
à categoria, incluindo o conjunto das cláusulas do presente Acordo.

38. CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – HORÁRIO DA ASSEMBLEIA GERAL

38.1 Fica garantido que as assembleias gerais com caráter deliberativo, específicas para tratar de assuntos 
de interesse dos trabalhadores da Neoenergia Brasília, serão realizadas às 09 horas, no SIA ou base equi-
valente, ficando assegurada a ampla liberação dos empregados nos dias de assembleia geral desde que a 
matéria objeto da Assembleia seja de cunho deliberativo ou com objetivo de informar de forma preparatória à 
deliberação. A liberação será efetuada da seguinte forma: 

a) Liberação às 8h: Taguatinga, Planaltina e Gama;
b) Liberação às 8h30: Ed. Corporate;
c) Liberação às 9h: SIA.

39. CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVA – PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS (PLR)

39.1 A CEB-D se compromete a distribuir Participação nos Lucros e/ou Resultados a todos seus empregados, 
de acordo com a política, critérios, regras, prazos e objetivos corporativos definidos pela Neoenergia Brasília, 
mediante instrumento próprio, e negociado com o STIU-DF, com estrita observância do disposto no artigo 7º, 
incisos VI e XI da Constituição Federal, bem como da Lei 10.101/2000 e demais legislações vigentes aplicá-
veis à matéria.

40. CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA – POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

40.1 A Neoenergia Brasília oferecerá uma política de recursos humanos a todos os seus empregados, pos-
sibilitando o seu crescimento profissional e salarial, conforme critérios estabelecidos de forma transparente 
por normativo interno, ficando assegurada a verba de 2% (dois por cento) da folha de pagamento para pro-
gressão funcional.

41. CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA – ACESSO E INFORMAÇÕES

41.1 A Neoenergia Brasília concorda que o STIU-DF coloque quadros de aviso com chave nas dependências 
da empresa, devendo os locais e tamanhos dos quadros serem previamente negociados com a área de re-
lações sindicais.
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41.2 Caso haja mudança de sede da Neoenergia Brasília, as partes envidarão esforços para discutir a mo-
dernização do processo de comunicação. 

41.3 Os empregados, mediante solicitação do Sindicato representante da categoria, autorizam expressamen-
te o acesso a informações, tais como nome, matrícula, e-mail, local de trabalho e valores das contribuições 
sindicais, desde que sejam para fins compatíveis com os interesses dos mesmos.

41.4 O STIU-DF compromete-se a utilizar as informações fornecidas pela Neoenergia Brasília para tratar 
exclusivamente, de assuntos sindicais de interesse da categoria.

42. CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA – COMISSÃO DE DIREITOS E DEVERES

42.1 Em todas as investigações realizadas pela Neoenergia Brasília, serão garantidos os direitos de privaci-
dade, defesa e presunção de inocência das pessoas investigadas.

42.2 A Neoenergia Brasília informará ao STIU-DF, em um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre 
a abertura de qualquer processo de apuração de falta disciplinar contra empregado da empresa, ficando a 
este garantido o acompanhamento de cada movimentação do processo.

43. CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA – GARANTIA DE EMPREGO À EMPREGADA GESTANTE E 
AO ACIDENTADO NO TRABALHO

43.1 Durante a vigência do presente Acordo, a Neoenergia Brasília garantirá o emprego, por até 90 (noven-
ta) dias, à empregada que retorna de licença-maternidade, ressalvados os casos de rescisão contratual por 
justa causa, iniciativa da empregada (pedido de demissão) ou acordo bilateral. Nestes dois últimos casos, é 
indispensável a assistência do STIU-DF nas rescisões contratuais, sob pena de nulidade. 

43.2 Não estão compreendidos na garantia de emprego aqui prevista para a gestante, os casos de término 
de contrato por tempo determinado e contrato de experiência.

43.3 Essa garantia de emprego se estende às empregadas demitidas que comunicarem e confirmarem seu 
estado de gravidez à Neoenergia Brasília em 30 (trinta) dias a contar do efetivo desligamento. 

43.4 Fica assegurada também essa garantia ao empregado afastado por motivo de acidente de trabalho ou 
em gozo de auxílio-doença previdenciário, por prazo igual ao do período de afastamento, contado a partir de 
seu retorno ao serviço, limitado esse prazo, em qualquer hipótese, a 1 (um) ano, ressalvados os casos de de-
missão por justa causa, iniciativa do empregado ou acordo bilateral. Nestes dois últimos casos, as rescisões 
serão feitas sempre com a assistência do Sindicato, sob pena de nulidade. Nos casos de contrato por prazo 
determinado, a garantia de emprego fica limitada ao término do respectivo contrato.

44. CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA – PACTO DE VALORIZAÇÃO PRODUTIVA

44.1 Durante a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho, a Neoenergia Brasília compromete-se a 
observar o que dispõe essa cláusula no que se refere a demissões sem justa causa.

44.2 A rescisão sem justa causa poderá ocorrer em caráter excepcional quando demonstrado pela empresa 
que o empregado não alcançou a produtividade prevista nos prazos e nas metas previamente definidas,  ob-
servando-se os seguintes critérios: 

a) Será constituída em até 10 (dez) dias após a assinatura do ACT uma Comissão Paritária de Avaliação 
de Performance (CPAP), composta por 02 (dois) representantes da empresa e 02 (dois) representan-
tes do STIU-DF, com presidência indicada dentre os representantes da Neoenergia Brasília, para a 
avaliação de performance dos empregados a ela encaminhados pela liderança da respectiva área.

b) Após a notificação do caso pelo líder responsável, que deverá ser sempre instruída por fundamentos 
técnicos que embasem a argüição de baixa produtividade, a CPAP estabelecerá com a liderança as 
metas e prazos a serem observados pelo empregado

c) É responsabilidade do líder imediato o acompanhamento de todas as atividades desenvolvidas pelo 
empregado, observadas as metas de desempenho e prazos estabelecidos pela CPAP, devendo ser 
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encaminhado à Comissão o relatório mensal com os conceitos atribuídos ao empregado em relação 
às atividades desenvolvidas e pactuadas.

d) A Comissão, em prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, deverá emitir relatório final e irrecorrível 
sobre o desempenho do empregado, podendo a Neoenergia Brasília praticar a rescisão sem justa 
causa, sob a justificativa de baixa performance, se as metas e prazos pactuados, conforme atesto da 
CPAP, não forem observados. 

e) A Comissão poderá convocar qualquer empregado da empresa para prestar informações e esclare-
cimentos que contribuam para o andamento dos trabalhos;

f) Esta cláusula se aplica a todos os empregados que tenham mais de 12 (doze) meses de vínculo 
à empresa, inclusive aqueles em situação de pré-aposentadoria prevista na cláusula 19ª (décima 
nona);

g) A CPAP não analisará casos reincidentes.

CLÁUSULAS DE SAÚDE E SEGURANÇA

45. CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA – SAÚDE DO TRABALHADOR

45.1 A Neoenergia Brasília manterá o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com 
o objetivo de promover e preservar a saúde do conjunto dos seus trabalhadores, bem como dar continuidade 
ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), visando à preservação da saúde e da integridade 
dos trabalhadores, pela antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de 
riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente do trabalho.

45.2 A empresa deverá dar continuidade, também, às campanhas permanentes na área de saúde, desen-
volvendo ações educativas capazes de promover a saúde de seus trabalhadores e manter uma política de 
prevenção e tratamento de dependência química e AIDS. 

45.3 Durante a vigência do presente Acordo, serão mantidas as medidas que visam a garantir boas condições 
de trabalho para os empregados, mediante a atuação direta da área responsável da empresa. 

45.4 A Neoenergia Brasília, na vigência deste Acordo, se compromete a encaminhar, mensalmente, ao STIU-
-DF os dados estatísticos referentes a acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, ocorridos no âmbito da 
empresa, constando informações que envolvam tanto o pessoal próprio, quanto os empregados das presta-
doras de serviços. 

45.5 A empresa abonará as horas utilizadas pelo empregado para consultas médica e exames, mediante a 
apresentação de atestado de comparecimento, sendo este documento dispensado no caso de exames pe-
riódicos.

45.6 Fica instituído o Fórum Permanente de Saúde e Qualidade de Vida da Neoenergia Brasília, composto 
por representantes indicados pela empresa e pelo STIU-DF, com a finalidade de formular políticas gerais e 
definir ações voltadas para a prevenção de doenças e qualidade de vida dos empregados. Para cumprir o seu 
objetivo, faculta-se ao Fórum a realização de parcerias com entidades afins.

45.7 Fica mantido o programa de vacinação anual anti-gripe.

46. CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA)

46.1 A Neoenergia Brasília manterá as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes – CIPA atuantes, em 
atendimento à legislação estabelecida, capacitando seus membros quanto à implementação e fiscalização 
das Normas e Diretrizes de Saúde e Segurança do Trabalho, bem como a promoção de programas de Qua-
lidade de Vida.

46.2 A Neoenergia Brasília compromete-se a liberar os membros titulares e suplentes das CIPAs (SIA, Leste 
e Oeste), para atividades preventivas (reuniões, inspeções de saúde e segurança, campanhas, cursos e 
etc.), em conformidade com a legislação vigente.
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47. CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA – COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIOS (ACI-
DENTE DE TRABALHO OU DOENÇA)

47.1 A Neoenergia Brasília complementará durante a vigência do presente Acordo, a remuneração líquida dos 
empregados afastados por acidente do trabalho que estejam recebendo ou venham a receber auxílio-doença 
da Previdência Social, de acordo com o 2º Termo Aditivo ao Contrato de Trabalho 2013/2015, celebrado em 
16 de dezembro de 2014, entre o STIU-DF e a CEB-D. 

47.2 Entende-se como remuneração líquida do empregado o salário nominal mais adicional, inclusive auxí-
lio-transporte, se houver, deduzidos os descontos legais. 

47.3 A continuidade da concessão da complementação do auxílio-doença previdenciário ou acidentário esta-
rá condicionada à realização pela Área Médica, a critério da empresa, de perícia médica a cada período de 
90 (noventa) dias do afastamento por motivo de doença do empregado. 

47.4 O STIU-DF deverá ser informado dos afastamentos até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do 
gozo do auxílio-doença pelo empregado, desde que haja anuência do mesmo, bem como de eventuais nega-
tivas subsequentes do órgão previdenciário.

48. CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA – DESPESAS POR ACIDENTE DE TRABALHO

48.1 A Neoenergia Brasília pagará ou reembolsará o total das despesas médico-hospitalares e com eventuais 
próteses que o empregado venha a necessitar por motivo de acidente de trabalho, inclusive as decorrentes 
de tratamento psicológico para readaptações ao serviço, obedecidas as seguintes condições:

a) Em situações de emergência, logo após o acidente, poderá ser utilizada a assistência médico-hospi-
talar mais próxima e conveniente, inclusive a prestada por entidades não incluídas nos convênios do 
plano de saúde “CEB Saúde Vida”;

b) Quando da continuidade do tratamento, será utilizada unicamente a rede de assistência médico-
-hospitalar incluída nos convênios do plano de saúde da empresa, quando houver, e a Neoenergia 
Brasília se responsabilizará pelo transporte do empregado dentro do Distrito Federal ou fora dele, 
quando necessário, a critério da Área de Saúde Ocupacional da CEB; mesmo que o empregado não 
seja vinculado ao plano de saúde.

c) A Neoenergia Brasília, para atendimento do que consta nesta cláusula, efetuará perícia médica pela 
Área de Medicina do Trabalho a cada 90 (noventa) dias; e

d) Os benefícios constantes desta cláusula cessam automaticamente por ocasião do desligamento da 
empresa.

49. CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA – LICENÇA MATERNIDADE

49.1 A Neoenergia Brasília concederá licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias para as suas em-
pregadas. 

49.2 No caso de adoção ou da guarda judicial, a licença será: 

a) De 180 (cento e oitenta) dias, no caso de adoção ou guarda judicial de criança de até 1 (um) ano de 
idade;

b) De 90 (noventa) dias, no caso de adoção ou guarda judicial de criança de 1 (um) ano de idade;
c) De 60 (sessenta) dias, no caso de adoção ou guarda judicial de criança de 4 (quatro) a 8 (oito) anos 

de idade.

49.3 A licença será contada a partir da data da concessão da adoção ou da guarda judicial.

DEMAIS CLÁUSULAS
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50. CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA – PAGAMENTO DOS EMPREGADOS

50.1 Fica mantido o sistema de pagamento quinzenal dos empregados, dentro do próprio mês de referência, 
conforme opção dos mesmos.

50.2 A partir de fevereiro/22 a data de pagamento passará a ser única, no dia 25 de cada mês, ou no dia útil 
anterior, caso a data coincida com dia não útil bancário. 

50.3 Caso seja detectado algum erro no pagamento, a empresa restituirá ao empregado o valor descontado inde-
vidamente ou pago a menor até o 5º dia útil do mês subsequente.

51. CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA – ANTECIPAÇÃO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO

51.1 A Neoenergia Brasília antecipará com fundamento no art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, que garante 
o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, o pagamento da 1ª parcela do 13º salário 
relativo a cada exercício, para todos os empregados ativos no mês de janeiro.

51.2 Os empregados poderão recusar a antecipação da 1ª parcela do 13º salário até a data de fechamento da 
folha de janeiro, mediante apresentação do FORMULÁRIO DE RECUSA disponível a todos os empregados.

52. CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA – PROGRAMA DE TREINAMENTO E INCENTIVO EDUCA-
CIONAL

52.1 A Neoenergia Brasília assegurará a todos os seus empregados uma política de formação, qualificação, 
reciclagem profissional e desenvolvimento, visando pleno cumprimento de suas funções e crescimento pro-
fissional, levando-se em conta o interesse mútuo entre as partes.

52.2 Durante a vigência do presente acordo, a Neoenergia Brasília efetuará permanente avaliação das ne-
cessidades de qualificação e aperfeiçoamento dos empregados, assegurando dotação orçamentária especí-
fica de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) para investir em treinamento e formação, considerando rigo-
rosamente a necessidade de melhoria do desempenho e aumento da produtividade, garantindo treinamento 
em caso de novos procedimentos e/ou aquisição de novos equipamentos. 

52.3. A Neoenergia Brasília compromete-se, na vigência do presente Acordo a praticar o reembolso de acor-
do com os critérios, limites e orçamento previstos na Política de Treinamento e Desenvolvimento, dos gastos 
efetuados pelo empregado com matrícula e/ou mensalidades de cursos que esteja frequentando ou venha 
a frequentar, em nível de graduação, pós-graduação, de língua estrangeira, técnicos profissionalizantes, 
atualização, aperfeiçoamento e de especialização, voltados ao seu desenvolvimento pessoal e profissional, 
resguardada a pertinência do curso em relação prioritária às atividades voltadas para o negócio Neoenergia 
Brasília, mediante assinatura de termo de compromisso de permanência na empresa pelo mesmo período 
do curso realizado.

CLÁUSULAS NOVAS

53.CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA – DIÁRIAS DE VIAGEM

53.1 A Neoenergia Brasília pagará aos seus empregados os mesmos valores de diárias de viagem e hospe-
dagem praticados pelas empresas do grupo Neoenergia.

54.CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

54.1 A Neoenergia Brasília e o STIU-DF, em até 15 (quinze) dias após a assinatura do presente Acordo Co-
letivo de Trabalho, constituirão uma Comissão Paritária com 03 (três) representantes de cada parte, visando 
às tratativas referentes ao processo de incorporação da FACEB pela Néos Previdência.

54.2 No Termo de Compromisso a ser firmado entre as partes sobre o referido processo, constará, dentre 
outros pontos, a garantia de, no mínimo, 01 (vaga) para membro titular e 01 (uma) para membro suplente 
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a serem preenchidas por representantes eleitos dos participantes e assistidos da FACEB em cada um dos 
conselhos da Néos Previdência, a representação dos participantes e assistidos da FACEB no rodízio de 
eleição para diretor (a) de seguridade, bem como a representação dos participantes da FACEB no Comitê de 
Investimentos.

54.3 Fica ajustado que nenhuma discussão envolvendo alterações dos planos previdenciários administrados 
hoje pela FACEB ocorrerá no âmbito da Néos Previdência sem o conhecimento formal e participação do 
STIU-DF e antes do preenchimento de cargos nos conselhos deliberativo e fiscal por representantes dos 
participantes e assistidos vinculados à referida Fundação.

54.4 Fica assegurado que, no processo de incorporação a ser disciplinado pelo Termo de Compromisso, ne-
nhum contrato previdenciário gerido pela FACEB sofrerá solução de continuidade.

54.5 O Termo de Compromisso estabelecerá, ainda, as garantias dos atuais empregados, dirigentes e con-
selheiros da FACEB, 

54.6 A Neoenergia Brasília manterá o direito dos participantes e assistidos da FACEB ao atendimento presen-
cial em unidade física localizada em Brasília-DF.

55.CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA – ASSÉDIO MORAL

55.1 A Neoenergia Brasília garante que não será permitida a prática de qualquer discriminação no ambiente 
de trabalho e que todos os empregados terão igual oportunidade, sem discriminação por razão de raça, gêne-
ro, orientação sexual, ideologia, nacionalidade, religião ou qualquer outra condição pessoal, física ou social 
de seus profissionais, bem como a conduta que possa vir a gerar um ambiente intimidatório ou ofensivo aos 
direitos individuais ou coletivos de seus empregados.

56.CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA – REEMBOLSO DE DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE CNH
56.1 A Neoenergia Brasília reembolsará integralmente as despesas dos empregados que, para a execução 
de sua atividade profissional na empresa, tenham que despender recursos, inclusive com exame toxicológi-
co, para mudar a classificação ou renovar a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

57.
58. CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA – DIREITO DE RECUSA NO CASO DE RISCO À INTEGRIDA-
DE FÍSICA DO TRABALHADOR

58.1 Fica assegurado aos empregados que atuam no campo o direito de recusa ao atendimento de serviços 
em áreas de maior violência urbana no DF, em horários e situações que mais potencializem o risco à sua 
integridade física.

58.2 O direito de recusa também poderá ser acionado pelo empregado que se declarar não capacitado ou 
treinado adequadamente para a execução da tarefa a ele atribuída. 

59.CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA – LICENÇA PATERNIDADE

59.1 A Neoenergia Brasília concederá licença-paternidade de 15 (quinze) aos empregados que notificarem 
a empresa sobre nascimento ou adoção de filho (a), de acordo com a previsão da Lei nº 11.770/2008, que 
disciplina o Programa Empresa Cidadã.

60.CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA – PESSOA COM DEFICIÊNCIA

60.1 A Neoenergia Brasília garantirá ao empregado com deficiência as condições adequadas para execução 
de suas atividades profissionais, inclusive flexibilizando horários, reembolsando órteses e próteses rela-
cionadas às restrições físicas do trabalhador, corrigindo com celeridade os problemas de acessibilidade e 
abstendo-se de atribuir tarefas que não possam ser executadas sem o comprometimento da sua saúde física 
ou mental.

60.2 Aos pais de filhos com deficiência, que atuam em regime administrativo, será garantida a jornada redu-
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zida de 07 (sete) horas diárias de trabalho.

61.CLÁUSULA SEXAGÉSIMA – ASSISTÊNCIA JURÍDICA/ACIDENTES E OCORRÊNCIAS EM SERVIÇO

61.1 A Neoenergia Brasília prestará toda a assistência jurídica necessária aos empregados que, devido a 
ocorrências que envolvam o sistema elétrico, as viaturas da empresa ou qualquer atendimento de demandas 
dos consumidores, tenham que prestar depoimento em inquéritos policiais ou testemunhar em juízo como 
representante da companhia. 

62.CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO ACT

61.1 O descumprimento das obrigações estabelecidas no presente Acordo Coletivo sujeitará o infrator à 
multa equivalente a 01 (um) salário mínimo por cada infração, que reverterá em favor de cada trabalhador ou 
parte prejudicada.

63.CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA – PISO SALARIAL DOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO

63.1 A Neoenergia Brasília não praticará salário inferior a R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) na contra-
tação de técnicos industriais de nível médio. 

64.CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA – ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA AOS EMPREGADOS

63.1 A Neoenergia Brasília garantirá a todos (as) empregados (as) a estrutura física digna e adequada para 
o bom desempenho de suas atividades, disponibilizando estacionamento, vestiário, copa, forno microondas, 
armários, bebedouros e instalações decentes para as refeições e higiene pessoal.

65.CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA – TELETRABALHO

 A Neoenergia Brasília firmará acordo especifico com o STIU-DF visando disciplinar o teletrabalho ou Home 
Office no âmbito da empresa.

66.CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA – ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS AO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA

A empresa concorda com a eleição de um representante dos empregados ao Conselho de Administração da 
Companhia, a ser organizada e realizada pelo STIU-DF até março de 2023.


