ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/2017, CELEBRADO ENTRE 0 SINDICATO DOS
EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS E CAPITALIZA00, DE AGENTES
AUTONOMOS DE SEGUROS PRIVADOS E DE CREDITO E EM EMPRESAS DE PREVIDENCIA
PRIVADA NO DISTRITO FEDERAL- SSDF E A FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PUBLIC° FEDERAL DO PODER EXECUTIVO- FUNPRESP-EXE

Pelo presente instrumento, de urn lado, o SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE
SEGUROS PRIVADOS E CAPITALIZA00, DE AGENTES AUTONOMOS DE SEGUROS PRIVADOS E
DE CREDITO E EM EMPRESAS DE PREVIDENCIA PRIVADA NO DISTRITO FEDERAL-SSDF, CNPJ
n° 01.912.740/0001-67, neste ato representado por seu Presidente, ISAU JOAQUIM CHACON,
CPF n2 098.781.221-15 e, de outro, a FUNDA00 DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR POBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO-FUNPRESP-EXE,
CNPJ n 2
17.312.597/0001-02, neste ato representada por seu Diretor-Presidente em exercicio, JOSE
PINHEIRO DE MIRANDA, CPF n 2 947.029.698-20, doravante denominados SINDICATO e
FUNPRESP-EXE, celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as
condigoes de trabalho previstas nas clausulas seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA- DA VIGENCIA E DATA-BASE
As partes fixam a vigencia do presente Acordo para o period() de 12 de janeiro a 31 de
dezembro de 2017 e a data-base da categoria em 19 de janeiro.
CLAUSULA SEGUNDA- DA ABRANGENCIA
0 presente Acordo é aplicavel no ambito da Funpresp-Exe a todos os seus empregados e aos
cedidos, no que couber.
CLAUSULA TERCEIRA— DO REAJUSTE SALARIAL
A Funpresp-Exe concedera, a contar do 1° dia do mes de janeiro de 2017, reajuste salarial,
correspondente a 7% (sete por cento) da remuneragao.
CLAUSULA QUARTA- DO PAGAMENTO DE SALARIO E COMPROVANTE
A Funpresp-Exe efetuara o pagamento dos sal6rios ate o 59 dia ail do mes subsequente ao
trabalhado, em conformidade corn o que preve a CLT (artigo 459, § 12 ) e fornecera, por meio
eletrOnico, a todos os seus empregados, comprovantes corn a discriminagk das
import5ncias pagas e dos descontos efetuados. Nesses comprovantes deverk constar a
identificag5o da Funpresp-Exe e do empregado, bem como a importkcia referente ao Fundo
de Garantia do Tempo de Servigo- FGTS.
CLAUSULA QUINTA- DA REMUNERAcA0 E BENEFICIOS
A remuneragk mensal paga ao empregado pela Funpresp-Exe, como contraprestagk de
servigos, compreende:
I- para o empregado do quadro permanente, admitido por concurso pilblico, o salario fixado
na Estrutura Salarial constante do Plano de Cargos, Carreira e Remuneragk aprovado pelo
Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe;
II- para o empregado temporario, o salario fixado pelo Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe;
III- para os empregados comissionados de livre provimento, o salkio fixado pelo Conselho
Deliberativo da Funpresp-Exe.
Paragrafo Primeiro- Os beneficios pagos pela Funpresp-Exe so aprovados pelo Conselho
Deliberativo, e concedidos quando atendidos os criterios estabelecidos para a sua concessk.
Paragrafo Segundo- Em situagbes especiais, a remuneragk do empregado podera ser
acrescida de adicionais previstos em lei, quando se enquadrar ao caso, tais como
insalubridade, periculosidade, hora extra, adicional noturno, entre outros.
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Paragrafo Terceiro- 0 adicional de Flora Extra somente sera devido quando autorizada sua
realizagao pelo diretor a quenn estiver subordinado o empregado.
CLAUSULA SEXTA- DO PAGAMENTO DO 132 SALARIO
A Funpresp-Exe adiantara a seus empregados, na data do pagamento da remunerack do mes
de junho, valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do 132 salario devido, devendo o
pagamento da parcela restante ser efetuado na data do pagamento da remunerag5o do mes
de novennbro.
Paragrafo Primeiro- Os descontos referentes ao imposto de renda e contribuicao
previdenciaria serk efetivados na parcela devida em novembro.
Paragrafo Segundo- E facultado ao empregado que tirar ferias ate o mes de junho receber o
adiantamento de 50% (cinquenta por cento) do 132 (clecimo terceiro) salario, referente
primeira parcela, que sera pago juntamente corn a remunerack das ferias, mediante
confirmagk da opc5o no Aviso de Ferias.
CLAUSULA SETIMA- DO AUXILIO-ALIMENTACAO
A Funpresp-Exe conceder& a contar do 12 dia do mes de janeiro de 2017, reajuste no beneficio
Auxilio-Alimentaggo, correspondente a 7% (sete por cento) sobre o valor atualmente pago de
R$ 680,90 (seiscentos e oitenta reais e noventa centavos), que corresponde a 22 (vinte e duas)
unidades mensais.
Paragrafo Prinneiro- 0 Auxilio-Alimentag5o sera concedido a todos os empregados da
Funpresp-Exe e pago em pecilnia por meio de credit() na conta corrente/salario, a ser
efetivado ate o 5° dia (Ail do mes subsequente ao trabalhado, ate que seja implantado o
Programa de Alimentagk ao Trabalhador (PAT), quando passara a ser concedido por meio de
cartOes eletronicosinnagneticos.
Paragrafo Segundo— Ao ser admitido, o empregado recebera o Auxilio-Alimentag5o
proporcional aos dias uteis trabalhados e a antecipag5o do valor do mes seguinte, na folha de
pagamento corrente.
Paragrafo Terceiro- Na rescis'ao de contrato, sera feito o acerto de contas e cobrado o valor
dos dias titeis pagos antecipadamente e no trabalhados
Paragrafo Quarto- 0 Auxilio-Alimentag5o no tern natureza salarial e sim indenizatoria, no se
incorporando a remuneragk para quaisquer efeitos.
Paragrafo Quinto- 0 Auxilio-Alimentack n5o constitui base de incidencia de contribuigk
previdenciaria ou de Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS).
Paragrafo Sexto- 0 Auxilio-Alimentack no se configura como rendimento tributavel do
trabalhador.
Paragrafo Setimo- 0 Auxilio-Alimentagao é extensivo aos empregados em periodo de gozo de
ferias e demais afastamentos legais.
Paragrafo Oitavo- 0 auxilio alinnentagk tera a participagao financeira dos empregados no
valor correspondente a 1% (urn por cento) do valor citado no caput, ate que se implante o
Programa de Alimentag5o ao Trabalhador (PAT).
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CLAUSULA OITAVA- DO AUXILIO CESTA-ALIMENTA00
A Funpresp-Exe concedera, a partir do 12 dia do mes de janeiro de 2017, reajuste no Auxin°
Cesta-Alimentagao, beneficio pago mensalmente em pecunia, a todos os seus empregados, ate
a implantag5o do Programa de Alimentag5o ao Trabalhador (PAT), quando passare a ser
concedido por meio de cartOes eletronicos/magneticos, e sera reajustado em 48,04%
(quarenta e oito virgula zero quatro por cento) sobre o valor atualmente pago, passando a ser
de R$ 327,68 (trezentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos).
Paragrafo Primeiro- 0 Auxin° Cesta-Alimentag5o sera pago em pecOnia a todos os empregados
da Funpresp-Exe, por meio de credito na conta corrente/salario, a ser efetivado ate o 52 dia
(Ail do mes subsequente ao trabalhado, somente ate a adesao da Funpresp-Exe ao Programa
de Alimentagao ao Trabalhador (PAT).
Paragrafo Segundo- 0 Auxilio Cesta-Alimentagao sera devido no me's de admissao, somente
ao empregado que possuir mais de 15 (quinze) dias de contrato vigente corn a Funpresp-Exe.
Paragrafo Terceiro- 0 empregado que tiver trabalhado periodo inferior a 15 (quinze) dias no
mes da rescisa"o de seu contrato, no fara jus ao Auxilio Cesta-Alimentag5o pago
antecipadamente.
Paregrafo Quarto- 0 Auxilio Cesta-Alimentagao é extensivo aos empregados em period° de
gozo de ferias e demais afastannentos legais.
Paragrafo Quinto- 0 Auxin° Cesta-Alimentagao no tern natureza salarial, e sim indenizatoria,
nao se incorporando a remuneragk para quaisquer efeitos.
Paragrafo Sexto- 0 Auxilio Cesta-Alimentag5o nao repercute no calculo de parcelas de
natureza salarial, ou seja, nao constitui base de incidencia de contribuigao previdenciaria ou de
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS).
Paragrafo Setimo- 0 Auxilio Cesta-Alimentacao no se configura como rendimento tributavel
do trabalhador.
Paragrafo Oitavo- 0 Auxilio Cesta-Alimentagao nao tera participagao financeira dos
empregados.
CLAUSULA NONA- DO VALE- TRANSPORTE
A Funpresp-Exe fornecera vale-transporte a seus empregados, na forma da legislagao em vigor.
CLAUSULA DECIMA- RESSARCIMENTO PARCIAL DE DESPESAS COM SAUDE
A Funpresp-Exe, ate que se contrate piano empresarial, concedera ressarcimento parcial de
despesas com saude propria e dos dependentes dos seus empregados, de carater
indenizatorio, desde que comprovada a contratagao particular e pagamento regular de piano
de assistencia a saude suplementar de sua titularidade, limitado aos valores praticados
atualmente, que vao de R$ 276,68 a R$ 344,70, e reajustados em 7% (sete por cento), a partir
de 12 de janeiro de 2017.
Paragrafo Primeiro- 0 valor do ressarcimento parcial de despesas corn sailde prOpria e dos
dependentes dos empregados sera limitado ao valor efetivamente pago e comprovado pelo
empregado.
Paragrafo Segundo- 0 ressarcimento parcial fica extinto apos a contratagao de Plano de Saiide
Empresarial, que sera custeado pela Funda(ao e pelo empregado.
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Paragrafo Terceiro- A participagAo da Funpresp-Exe sera em valor fixo por faixa etaria.
Paragrafo Quarto— 0 empregado que aderir ao Plano de Saircle Empresarial contratado pela
FundagAo, tera sua parcela de contribuigao ao piano descontada na Folha de Pagamento.
Paragrafo Quinto— A Funpresp-Exe se compromete a envidar esforgos para contratar Plano de
Saude Empresarial, nos moldes praticados pelo mercado, ate o final do prinneiro semestre de
2017.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DO AUXILIO-CRECHE
A Funpresp-Exe concedera o beneficio Aux(lio-Creche aos seus empregados que
expressamente o requererenn e que tiverem dependentes connprovados na faixa etaria entre
zero e 6 (seis) anos de idade.
Paragrafo Primeiro- 0 Aux(lio Creche é urn beneficio de natureza indenizatoria, nao se
constituindo base de incidencia de contribuig5o previdenciaria ou de Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo (FGTS) e no se incorpora a remuneragao do empregado para quaisquer
efeitos.
Paragrafo Segundo- 0 Beneficio Aux(lio-Creche sera reajustado em 7% (sete por cento) sobre o
valor atual de R$ 297,92 (duzentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos), corn
coparticipacao mensal de 2% (dois por cento) do valor do beneficio pelo empregado.
Paragrafo Terceiro - Se o empregado possuir filho portador de necessidade especial, o
beneficio podera ser estendido alem do prazo, desde que comprovada, por meio de laudo
medico, que a idade mental do dependente esta dentro da faixa etaria estipulada.
Paragrafo Quarto- 0 beneficio no podera ser concedido simultaneamente a empregado e
conjuge/companheiro, ou seja, somente a urn deles podera ser concedido o beneficio.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA HOMOLOGACAO DA RESCISAO DO CONTRATO DE
TRABALHO
No caso de desligamento do empregado corn mais de urn ano de servigo, a Funpresp-Exe se
obriga a apresentar o termo de rescis5o ao SINDICATO para assistencia ao ato homologathrio,
quando devido, nos prazos e demais condigoes estabelecidas no artigo 477 da CLT, corn a
redagao dada pela Lei Federal n 2 7.855, de 24/10/1989 e em confornnidade corn a
Instrugk Normativa mTE/sRT n 2 15, de 14/07/2010, sujeitando-se as penas da Lei se
incorrer na inobservancia dos prazos.
Paragrafo Primeiro- No se apresentando o ex-empregado a Funpresp-Exe em prazo habil para
o cumprimento das condigoes acordadas nesta clausula, esta dara conhecimento do fato, por
escrito, ao SINDICATO, o que a desobrigar6 do cumprimento do disposto nesta clausula.
Paragrafo Segundo- A comunicacao escrita, expressa no paragrafo primeiro desta clausula,
sera connprovada mediante protocolo do SINDICATO ou, em sua impossibilidade, a
comprovagao da entrega dar-se-a pela aposig5o de assinatura na copia do documento firmado
por pessoa encarregada da portaria da sede do SINDICATO.
Paragrafo Terceiro- Cumpridas todas as condigoes estabelecidas nesta clausula e satisfeita a
quitagao do debito do ex-empregado quando do seu desligamento, obriga-se o SINDICATO a
homologar a respectiva rescis5o, no prazo de vinte e quatro horas, a partir do recebimento da
comunicag5o nos ternnos do paragrafo segundo desta clausula.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA JORNADA DE TRABALHO
A duragao normal da jornada de trabalho do empregado da Funpresp-Exe é de 8 (oito) horas
diarias, observado o maxim° de 40 (quarenta) horas semanais e o horario de funcionamento
da Fundack, de 8h as 20h, de segunda a sexta-feira, respeitado o limite minim° de 1(uma)
hora e maxim° de 2 (duas) horas para refeicao, as excegoes estabelecidas em Lei e as
autorizadas pela Diretoria Executiva.
Paragrafo Primeiro- 0 regime de trabalho dos empregados que ocuparenn funcEies
comissionadas sera de dedicack exclusiva ao servico, ressalvado o exercicio de atividade
compativel.
Paragrafo Segundo- 0 empregado tera direito ao repouso semanal remunerado, em
conformidade com as disposigoes legais e regulamentares vigentes.
Paragrafo Terceiro- 0 horario de trabalho do empregado devera ser registrado em mecanismo
de controle de frequencia estabelecido pela Funpresp-Exe.
CLAUSULA DECIMA QUARTA— DO BANCO DE HORAS
A jornada de trabalho diaria dos empregados da Funpresp-Exe sera gerenciada por nneio de
banco de horas, aprovado na assembleia dos empregados em 17/02/2016, e confornne
Resoluck da Diretoria Executiva n2 407, de 29/02/2016.
Paragrafo Primeiro - 0 banco de horas é adnninistrado por meio da compensagao das horas
suplementares e faltantes, no se admitindo pagamento de horas extras em pecUnia.
Paragrafo Segundo- As horas suplementares (excedentes) de trabalho serk realizadas no
interesse da Funpresp-Exe, mediante autorizack previa do gestor da unidade, observadas as
seguintes regras:
a) limite de 2 horas diarias;
b) compensack maxima de 8h por quinzena;
c) no serk remuneradas e serk compensadas, em ate 3 meses apos a ocorrencia,
mediante piano de connpensack acordado entre gestor e empregado;
d) caso se verifique, no 'nick) do 3° mes, a no compensack e a ausencia de piano de
compensack definido entre empregado e gestor, as horas suplementares serk
compensadas necessariamente, dentro dos ultimos 15 dias do ultimo mes permitido
para a compensack, na proporck de 1 hora por dia;
e) as horas suplementares realizadas em dias uteis serk compensadas na proporck de
1 x 1 e as horas realizadas em dias no Uteis serk compensadas na proporck de 1h x
1 1/2h no sabado e horario noturno (22h as 5h), e 1h x 2h no domingo e feriado.
Paragrafo Terceiro— A realizack de horas suplementares de ate 8 horas no mes serk
autorizadas pelo gerente da unidade. Acima de 8 horas/mes e ate 24 horas serk autorizadas
pelo Diretor da area, e acima de 24 horas autorizadas pela Diretoria Executiva.
Paragrafo Quarto- As horas faltantes de trabalho dar-se-5o por necessidade do empregado,
acordadas previamente corn o gestor da unidade, observadas as seguintes regras de
compensack:
a) serk abatidas do saldo positivo do Banco de Horas;
b) no havendo saldo positivo, as horas faltantes deverk ser compensadas ate o Ultimo
dia do mes subsequente ao da ocorrencia;
c) caso se verifique, na 3g semana do period() previsto para compensack que ainda
restam horas a compensar, o gestor da unidade sera notificado para que elabore piano

5

de compensack, de forma que as horas faltantes sejam connpensadas ate a Ciltima
semana do period°.
Paragrafo Quinto— As horas faltantes serk abonadas pelo gestor da unidade, observados os
seguintes casos especificos:
a) participagk do empregado em evento de capacitack; e
b) reunik de trabalho fora da sede da Funpresp-Exe nos horarios em que deveria
registrar o ponto.
Paragrafo Sexto— As situagoes excepcionais serk avaliadas pelo gestor, conforme orientag5o
da Gerencia de Gest5o de Pessoas.
Paragrafo Setimo— 0 Banco de Horas no se aplica aos cargos comissionados.
CLAUSULA DECIMA QUINTA- DO RECESSO DE FINAL DE ANO
A Funpresp-Exe podera conceder, a criterio da Diretoria Executiva, ate 5 (cinco) dias de
recesso, a ser usufruido exclusivamente nas semanas do Natal ou do Ano Novo, conforme
acordo entre empregado e gestor, devendo ser observado o contingente minim de 50%
(cinquenta por cento) das pessoas de cada equipe trabalhando e a necessidade do trabalho.
Paragrafo Primeiro - Os dias no usufruidos no period° estipulado acima no ser5o
acumulados para os exercicios seguintes e no poderk ser convertidos em pecimia.
Paragrafo Segundo- Os empregados compensark o recesso, entre o prinneiro dia iltil de
novembro e o Calm° dia (Ail de margo, no limite de ate 2 (duas) horas diarias, respeitado o
horario de funcionamento da Funpresp-Exe.
Paragrafo Terceiro- Sonnente ter5o direito ao gozo do recesso os empregados contratados ha
mais de 90 dias anteriores a 31 de dezembro.
CLAUSULA DECIMA SEXTA- DO PARCELAMENTO DE FERIAS
A Funpresp-Exe facultara aos seus empregados o fracionannento do gozo de ferias em dois
periodos.
Paragrafo Primeiro- Aos empregados maiores de 50 anos de idade sera facultado o
fracionamento das ferias em 02 (dois) periodos, nenhum inferior a 10 (dez) dias, desde que
autorizado pelo gestor da respectiva unidade e mediante solicitag5o expressa do empregado e
declarack de no estar sujeito a condigk de sailde e/ou a restrigk nnedica que recomende
ou possa recomendar o gozo das ferias de modo continuo.
Paragrafo Segundo— 0 empregado podera converter ate 1/3 (um terco) de ferias em pecunia.
CLAUSULA DECIMA SETI MA- DO ADICIONAL DE FERIAS
A Funpresp-Exe concedera a seus empregados, por ocasiao do gozo de ferias, adicional de ate
1/3 (um tergo) constitucional do safari° bruto a epoca da utilizagao das respectivas ferias,
incidente tanto sobre os dias a serem usufruidos quanto sobre os dias convertidos em especie.
Paragrafo Onico- Quando do fracionannento do gozo de ferias, o valor do adicional sera pago
integralmente, no pagamento referente ao primeiro period°.
CLAUSULA DECIMA OITAVA- DO ADIANTAMENTO DE FERIAS
A Funpresp-Exe pagara aos empregados, quando de suas ferias, adiantamento de 100% (cem
por cento) da sua rennunerag5o base, proporcional ao period° de gozo.
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Paragrafo unico- 0 valor do adiantamento de ferias sera descontado a partir da folha de
pagamento subsequente, sendo facultado ao empregado o parcelamento da sua devolugao
em ate 3 (tres) vezes.
CLAUSULA DECIMA NONA- DO ABONO-ASSIDUIDADE
A Funpresp-Exe concedera a seus empregados, por ano civil, abono-assiduidade de 3 (tres)
dias, dos quais serk descontadas as faltas injustificadas, sem prejuizo das demais
decorrencias previstas em lei.
Paragrafo Primeiro- Devera- o ser avaliados anualmente o nivel de absenteisnno na Fundagao e
os acordos internos entre gestor e empregado, acerca das ausencias no trabalho.
Paragrafo Segundo- A utilizacao do abono em referencia devera ter a anuencia do chefe
imediato e ser comunicada a Gerencia de Gestk de Pessoas, por meio de formulario proprio,
corn antecedencia minima de 24 (vinte e quatro) horas.
Paragrafo Terceiro- E vedada a conversk em especie dos abonos-assiduidade, devendo ser
gozados ate o iltirno dia do ano subsequente ao da aquisig5o, alp& o que perderk a validade.
Paragrafo Quarto- Faz jus ao abono-assiduidade o empregado corn mais de 180 (cento e
oitenta) dias de contrato de trabalho corn a Funpresp-Exe.
CLAUSULA VIGESIMA- DA LICEKA POR FALECIMENTO DE PARENTE
A Funpresp-Exe concedera aos seus empregados o direito de licenga de 8 (oito) dias
consecutivos, por ocasik do falecimento do conjuge, companheiro, pais, madrasta ou
padrasto, filhos enteados, menor sob guarda ou tutela e irmaos.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- DA LICEKA MATERNIDADE
A Funpresp-Exe concedera as suas empregadas gestantes o direito de licenga maternidade de
120 (cento e vinte) dias consecutivos, sem prejuizo da remuneragao.
Paragrafo Primeiro- A Funpresp-Exe concedera licenga a empregada que adotar crianga, por
120 (cento e vinte) dias, a partir da adoga-o.
Paragrafo Segundo- A adock ou guarda judicial conjunta ensejara a concessk de licenga
maternidade a apenas urn dos adotantes ou guardik empregado ou empregada.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DA LICENcA CASAMENTO
A Funpresp-Exe concedera aos seus empregados o direito de licenga de 5 (cinco) dias
consecutivos, por ocasik de casamento.
CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA- DA LICEKA PATERNIDADE
A Funpresp-Exe concedera licenga de 8 (oito) dias consecutivos ao empregado, a contar da
data de nascimento do filho ou da adogao.
CLAUSULA VIGESIMA QUARTA- DA LICEKA POR MOTIVO DE ACIDENTE DE TRABALHO
A Funpresp-Exe concedera licenga por motivo de acidente do trabalho atestada pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA— DO AFASTAMENTO PARA PRESTA00 DE SERVIc0 MILITAR
A Funpresp-Exe concedera afastamento para prestag5o de servigo militar, nos termos do artigo
472 da CLT.
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA- DA JORNADA DE TRABALHO ESPECIAL PARA EMPREGADO COM
DEFICIENCIA
A Funpresp-Exe concedera redugk ou flexibilidade de jornada, conforme o grau de deficiencia
do empregado, connprovada por junta medica, corn proporcionalidade de salario, quando
cabivel, mediante autorizagk da chefia.
CLAUSULA VIGESIMA SETIMA- DA LICENcA POR DOAcA0 DE SANGUE
A Funpresp-Exe concedera licenga de 1 (urn) dia de servigo, em cada 12 meses de trabalho,
para o empregado que tenha feito cloaca° de sangue.
CLAUSULA VIGESIMA OITAVA- DA LICENcA POR ALISTAMENTO ELEITORAL
o empregado podera ausentar-se ao servigo, por ate 2 (dois) dias consecutivos, para alistar-se
ou recadastrar-se como eleitor, desde que devidamente connprovada a necessidade.
CLAUSULA VIGESIMA NONA- EXTENSA° DE VANTAGENS- RELACAO HOMOAFETIVA
As vantagens deste Acordo Coletivo de Trabalho, aplicaveis aos conjuges dos empregados,
abrangem os casos em que a uniao decorra de relag5o homoafetiva estavel, devidamente
connprovada.
Paragrafo unico- 0 reconhecimento da relack homoafetiva estavel dar-se-a corn o
atendimento a iguais requisitos observados pela Previdencia Social, conforme o Art. 45 da
Instrugk Normativa INSS/PRES ne 45 de 06/08/2010 (DOU de 11/08/2010).
CLAUSULA TRIGESIMA— COMPLEMENTACAO DO AUXILIO DOENcA
E devida a complementagao do Auxilio-doenga ao empregado que tiver mais de 90 (noventa)
dias de contrato de trabalho corn a Funpresp-Exe, condicionada a concessk pelo INSS.
Paragrafo Primeiro— A complementagk de que trata o caput sera concedida ate o limite de
180 (cento e oitenta) dias, correspondente a diferenga entre o valor do beneficio pago pelo
INSS e o salario do empregado.
Paragrafo Segundo- Ao empregado que no possuir carencia minima de 12 (doze)
contribuigoes mensais para recebimento do Auxilio-doenga pelo INSS, a Funpresp-Exe pagara
uma rennunerag50-base, por ate 30 (trinta) dias, durante o period° de afastamento por doenga
comprovada, observado o disposto no paragrafo primeiro.
CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA- 0 DIA DO SECURITARIO
Fica estabelecido que a 32 (terceira) segunda-feira do mes de outubro sera reconhecida como
"0 DIA DO SECURITARIO", o qual sera considerado como dia de repouso remunerado
computado no tempo de servigo para todos os efeitos legais.
Paragrafo Onico- 0 repouso de que trata o caput desta clausula podera ser estabelecido em
outra data, no mesmo mes, a criterio da Diretoria-Executiva, desde que seja mais conveniente
para a Funpresp-Exe e para os ennpregados.
CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA- DA SUBSTITUIcA0
A substituick de cargo comissionado ocorrera nas situagoes de afastannento ou impedimento
legal ou regulamentar do titular.
Paragrafo Primero- E assegurado ao substituto de cargo comissionado formalmente designado
para este fim, a retribuig.ao financeira pelo period° substituido, calculada corn base na
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diferenga entre o cargo substituido e o cargo/emprego originariamente ocupado na FunprespExe, nos termos da Resolug5o DE n 2 540, de 5 de setembro de 2016.
Paragrafo Segundo— A retribuig5o financeira sera devida quando o periodo substituido for
superior a 5 (cinco) dias, exceto nas hipoteses de licenga maternidade e de ferias.
CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA— DAS DIARIAS E PASSAGENS
devida a concessa'o de passagens e diarias aos empregados, quando em viagem a servigo da
Funpresp-Exe, nos valores e na forma da regulamentag5o especifica aprovada pelo Conselho
Deliberativo da Funpresp-Exe.
CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA— DA APURACAO DE RESPONSABILIDADE DISCIPLINAR E CIVIL
0 empregado se submete a Norma 3.01.002.0006, que trata do procedimento administrativo
para apurag5o de responsabilidade disciplinar e civil, quando da ocorrencia de fato tido como
irregular, ap6s o exame de admissibilidade.
CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA- DA MULTA
Fica estabelecida multa para quaisquer das partes acordantes, no valor de urn dia de trabalho,
por infringencia a quaisquer das clausulas do presente Acordo, exceto em caso de forga maior
ou nas situagbes em que ja estiver prevista sancao especifica, ate a solucao da infragAo, a
reverter em beneficio da parte inocente, sendo esta multa limitada ao valor integral do salario
do mencionado cargo.
Paragrafo Onico- Para a aplicack da multa sera utilizado como referencia a menor
remuneragk existente na Tabela Salarial do Plano de Cargos, Carreira e Remunerag5o da
Fun presp-Exe.

Brasilia (DF), 19 de janeiro de 2017.
Pelo Sindicato SSDF

Pela Funpresp-Exe

\10S(PINHEI

ICE MIRANDA

ISAU JOAQUIM CHACOM

Testemunhas :

1•1

Pouro Roberto Pereira—das Neves Borges
CPF: 765.446.217-49
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2) -TY;1....60.1 di gall' 1144.4.9".9.B6rbara de Carvalho Vasconcelos
CPF: 600.354.423-60

