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2° TERMO ADITIVO AO
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DATA-BASE 2020/2022
De um lado, o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS, EM ATIVIDADES DE

MEJO AMBIENTE E NOS ENTES DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA, SANEAMENTO, GÁS E MEIO AMBIENTE NO DISTRITO FEDERAL, doravante denominado STIUDF, inscrito no CNPJ/ME n° 00.718.346/0001-20, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 06, Bloco A,
7o Andar, n° 110 do Edifício Arnaldo Villares, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP.: 70327-900 neste
instrumento representado na forma do seu Estatuto por seus Diretores JOAO CARLOS DIAS FERREIRA,

portador do CPF/ME n° 360.255.001-00 e SILVIA REGINA PORTELA DE SOUZA, portadora do CPF/ME n°
969.319.303-20;

E, do outro lado, a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, doravante denominada NEOENERGIA
BRASÍLIA, inscrita no CNPJ/ME n° 07.522.669/0001-92, com sede no Setor SMAS, S/N, Trecho 1, Lote A, Park
Corporate, Torre 1, 4o Andar, Zona Industrial (Guará), Brasília, Distrito Federal, CEP.: 71.219-900, neste
instrumento representada na forma de seu Estatuto Social, pelo seu Diretor Presidente, FREDERICO JACOB
CANDIAN, CPF/ E n° 031.178.306-69 e pelo Diretor de Recursos Humanos, FABIO DIAS FOLCHETTI, CPF/ME
n° 278.889.418-00.

Resolvem celebrar o presente 2o TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO (o "ACT ),
estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica alterada a cláusula vigésima segunda do Acordo Coletivo de Trabalho Data-Base 2020/2022, passando a
vigorar com a seguinte redação:

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - PLANO DE SAÚDE
22.1 A NEOENERGIA BRASÍLIA assegurará a todos os seus empregados e de endentes legais (cônjuge ou
companheiro(a), filhos solteiros naturais, adotivos ou enteados até a idade de 21 anos, ou até 24 anos, se
comprovadamente universitários, bem como dos filhos comprovadamente inválidos) plano de saúde e
odontológico limitados às condições estabelecidas nesta cláusula.
22.1.1 O plano de saúde garantirá a cobertura de acompanhante, além do revisto nos estatutos do Idoso e da
Criança, para os usuários com idade entre 18 (dezoito) e 60 (sessenta) anos.
22.2 O plano de saúde, que será de abrangência nacional, incluirá atendimentos hospitalar (internações),
ambulatorial, pronto-socorro, pronto-atendimento e obstetrícia, com acomodação em a artamento, e garantirá
no Distrito Federal uma ampla e qualificada rede referenciada de prestadores médicos, hospitais, clínicas e
laboratórios, vinculado ao plano contratado pela NEOENERGIA BRASÍLIA e apresentado ao STIU-DF, conforme
documento Proposta Final - Plano de Sa de/Odontológico , de 29 de agosto de 2022.
22.3 O plano odontológico, também de abrangência nacional, será isento de coparticipação, contará com ampla
e qualificada rede de prestadores no Distrito Federal e incluirá os procedimentos previstos na cobertura do plano
contratado pela NEOENERGIA BRASÍLIA e apresentado ao STIU-DF, conforme documento “Proposta Final Plano de Saúde/Odontológico , de 29 de agosto de 2022.
22.4 A participação financeira dos empregados no custeio do plano de saúde e odontológico seguirá os seguintes
critérios:
22.4.1 Plano I - Para os empregados com data de admissão anterior à data de assinatura deste instrumento, o
valor da mensalidade será de R$0,10 (dez centavos), correspondente ao titular, mais 50% (cinquenta porcento)
da mensalidade atribuída a cada dependente, se houver, conforme tabela por faixa etária e de Salário Individual
Reconhecido (SIR) abaixo, limitado a 10% (dez por cento) do SIR do titular.
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22.4.2 Plano II - Para os novos empregados e com data de admissão osterior a data de assinatura deste
instrumento, não haverá cobrança de mensalidade referente ao titular, garantindo-se os mesmos 50% (cinquenta
por cento) de desconto na mensalidade atribuída a cada dep ndente, se houver, conforme tabela por faixa etária
e de Salário Individual Reconhecido (SIR) abaixo, limitado a 10% (dezporcento) do SIR do titular.
22.5 0 pagamento da mensalidade do plano, observado o disposto no item e subitens acima, obedecerá à tabela
abaixo, que terá os valores da tabela base de rateio dos ativos atualizados, a partir de 2023, conforme a
sinistralidade apurada pela Operadora, não podendo ser superior ao percentual de reajuste salarial aplicado na
data-base da categoria:
De: RS 0.00
Tabela base rateio dos
Até: R$5.000.00
ativos
22.0%
Oa 18
RS 109.09
RS 24.00
19 a 23
RS 163.64
RS 36.00
24 a 28
RS 234.54
RS 51.60
29 a 33
RS 245.4Ó
RS 54.00
34 a 38
RS 250.91
RS55.20
39 a 43
RS 261.82
RS 57.60
44 a 8
RS 272.73
RS 60.00
49 a 53
RS 381.82
RS 84.00
54 a 58
RS 490.91
RS 108.00
59 ou +
RS 652.37
RS 143.52

Faixa Etária

R$ 5.000.01 RS 7.500.01 RS 10.000.01 RS 12.500.01 RS 15.000.01
RS 7.500.00 RS 10.000.00 RS 12.500.00 RS 15.000.00 RS 17.500.00
24.5%
27.0
29.5
32.0
3 .5%
RS 26.73
RS 29.45
RS 32.18
RS 34.91
RS 37.64
RS 40.09
R$ 44.18
RS 48.27
RS 52.36
RS 56.46
RS 57.46
RS 63.33
RS 69.19
RS 75.05
RS 80.92
RS 60.14
RS 66.27
RS 72.41
RS 78.55
RS 84.68
R$01.47
RS 67.75
RS 74.02
RS 80.29
RS 86.56
RS 64.15
RS 70.69
RS 77.24
RS 83.78
RS 90.33
RS 66.82
RS 73.64
RS 80.46
RS 87.27
RS 94.09
RS 93.55
RS 103.09
RS 112.64
S 122.18
RS 131.73
RS 120.27
RS 132.55
RS 144.82
RS 157.09
RS 169.36
RS 159.83
RS 176.14
RS 192.45
RS 208.76
RS 225.07

RS 17.500.01
RS 22.500.00
39.5
RS 43.09
RS 64.64
RS 92.64
RS 96.96
RS 9.11
RS 103.42
RS 107.73
RS 150.82
RS 193.91 .
RS 257.69

RS 22.500.01
RS 27.500.00
.5%
RS 48.55
RS 72.82
R$ 104.37
RS 10 .23
S 111.65
RS 116.51
RS 121.36
RS 169.91
RS 218.45
RS 290.30

RS 27.500.01
49.5%
RS 5 .00
R$ 81.00
RS 116.10
RS 121.50
RS 124.20
RS 129.60
RS 135.00
RS 189.00
RS 243.00
RS 322.92

22.6 A coparticipação dos empregados no plano de saúde será de 30 > (trinta porcento) para consultas, exames
simples, exames especiais e terapias.
22.6.1 As terapias previstas no Rol da ANS terão os seus limites de sessões estabelecidos pelo respectivo Rol.
22.6.2 Para as terapias/procedimentos Extra-Rol, listados abaixo, serão obser ados os seguintes limites:
a) Equoterapia: 01 (uma) sessão por semana pelo período de seis meses;
b) Psicopedagogia: 02 (duas) sessões semanais;
c) Escleroterapia: 12 (doze) sessões;
d) Hidroterapia: sem limite de sessões;
e) Cirurgia Refrativa: sem limite de grau.
22.7 São isentas de coparticipação as internações e todas as despesas hospitalares a elas associadas, além de
terapias de alta complexidade, como tratamentos de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise.
22.8 Será observado o teto de 6% (seis por cento) do Salário Individual Reconhecido (SIR) do empregado para
os descontos no contracheque relacionados à coparticipação do plano de saúde do titular e seus dependentes.
22.8.1 0 limite do desconto da coparticipação passará a ser de 10 > (dez por cento) a partir de 30 de setembro
de 2023.
22.8.2 Caso haja saldo remanescente, o valor será descontado nas folhas de pagamento mensais subsequente,
considerando o limite mensal e os valores do saldo devedor da coparticipação.
22.9 Fica garantido o sistema de livre escolha aos usuários dos planos de saúde e odontológico, aplicando-se
os critérios e valores de reembolso estabelecidos pela Operadora contratada.
22.10 A NEOENERGIA BRASÍLIA irá buscar junto a Operadora contratada a melhoria contínua da rede
referenciada, da qualidade do atendimento e das demais condições dos planos contratados, ciente de que
mudanças nas condições contratadas podem ocorrer por critérios técnicos e comerciais, e que no caso de
eventual queda da qualidade e/ou abrangência dos serviços prestados no Distrito Federal, a Empresa se
compromete a buscar soluções em conjunto com a Operadora do plano de saúde e odontológico.

22.11 A NEOENERGIA BRASÍLIA praticará até 31 de julho de 2023 o reembolso das despesas abaixo,
realizadas por seus empregados e dependentes legais, na seguinte forma:

2

NEOENERGIA
BRASÍLIA

a) Reembolso de 75% (setenta e cinco porcento) para os medicamentos prescritos destinados ao tratamento de
doenças crónicas.

b) Reembolso de 15% (quinze porcento) para os demais medicamentos prescritos.
c) 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, mantidos para os aparelhos corretivos visuais os mesmos termos do regulamento atualmente em
vigor.

d) Reembolso de 35 , (trinta e cinco por cento) para as despesas com implante dentário e exames associados,
conforme norma da FACEB n° 003/2016, limitado a 08 (oito) dentes.
22.11.1 Os reembolsos acima poderão ser solicitados até 31 de julho de 2023. Após esta data, não serão mais
aceitos pedidos de reembolsos das despesas realizadas e o presente item 22.11 perderá sua eficácia.
22.12 A implantação dos lanos de saúde e odontológico, revisto nesta cláusula, não implicará em qualquer
interrupção na assistência aos pacientes que se encontrarem em tratamento e não puderem ter seus cuidados
descontinuados.

22.13 A NEOENERGIA BRASÍLIA garantirá a manutenção dos planos de saúde e odontológico administrados
pela FACEB, oferecidos aos aposentados, pensionistas, ex-empregados e seus dependentes, nas condições
contratadas atualmente, até 31 de julho de 2023 ou até o convénio e efetiva adesão ao Instituto de Assistência
à Saúde dos Servidores do Distrito Federal- INAS-DF, o que o ocorrer primeiro.
22.14 Até o limite do prazo acima, poderão ser oferecidas as opções disponíveis de plano de saúde e
odontológico para escolha dos aposentados, pensionistas, ex-empregados e seus dependentes, em
conformidade com a legislação vigente.
22.15 Durante a vigência dos planos de saúde e odontológico administrados pela FACEB:
a) a NEOENERGIA BRASÍLIA será responsável pelo pagamento integral do custeio administrativo dos planos.
b) a NEOENERGIA BRASÍLIA concorda com a utilização do fundo de reserva para o equacionamento de
eventuais desequilíbrios do plano de saúde, mediante aprovação dos correspondentes órgãos de governança.
c) a NEOENERGIA BRASÍLIA envidará todos os esforços para a celebração de convénio entre o INAS-DF e a
FACEB, visando ofertara possibilidade de adesão voluntária e sem prazo de carência ao lano de saúde pelos
aposentados, pensionistas, ex-empregados e respectivos dependentes elegíveis, mantendo o Sindicato
informado sobre o andamento desse processo.
22.16 Uma vez celebrado o referido convénio, a adesão será voluntária, individual e deverá obedecer às regras
de custeio e demais condições estabelecidas pelo INAS-DF."

2. CLÁUSULA SEGUNDA
2.1 As alterações deste aditivo entram em vigor a partir da data de sua assinatura e ficam expressamente
ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Acordo Coletivo de Trabalho Data-Base 2020/2022 e
demais instrumentos a ele relacionados, até o final da sua vigência, que tenham sido celebrados entre as Partes,
naquilo que não conflitarem com o conteúdo deste Aditivo.
2.2 As partes comprometem-se, por fim, com a manutenção do acordo aqui estabelecido quando da negociação
do próximo Acordo Coletivo de Trabalho, respeitando-se os prazos e condições ora negociadas, a exceção de
eventuais ajustes formais necessários e outros aspectos que mereçam reavaliação decorrente de mudança no
contexto fático-jurídico, desde que consensados entre as partes.
E, por fim, por estarem assim firmados, as partes assinam, juntamente com as testemunhas, o presente ACT em
03 (três) vias, de igual conteúdo e forma, o qual será depositado na DRT, conforme formalidade legal.
Brasília/DF, 14 de setembro de 2022.
(seguem assinaturas - pág. 3/4)
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Esta folha faz parte do 2o TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - 2020/2022 firmado
entre o SINDICATO DOS TRABALHADORES URBANITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL - STIU-DF e
NEOENERGIA BRASÍLIA.
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