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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/2018, CELEBRADO ENTRE O SINDICATO DOS 

EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS E CAPITALIZAÇÃO, DE AGENTES 

AUTÔNOMOS DE SEGUROS PRIVADOS E DE CRÉDITO E EM EMPRESAS DE PREVIDÊNCIA 

PRIVADA NO DISTRITO FEDERAL - SSDF E A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRESP-EXE 

Pelo presente instrumento, de um lado, o SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE 

SEGUROS PRIVADOS E CAPITALIZAÇÃO, DE AGENTES AUTÔNOMOS DE SEGUROS PRIVADOS E 

DE CRÉDITO E EM EMPRESAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA NO DISTRITO FEDERAL - SSDF, CNPJ 

nº 01.912.740/0001-67, neste ato representado por seu Presidente, ISAU JOAQUIM CHACON, 

CPF nº 098.781.221-15 e, de outro, a FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO 

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRESP-EXE, CNPJ nº 

17.312.597/0001-02, neste ato representada por seu Diretor Presidente, RICARDO PENA 

PINHEIRO, CPF nº 603.884.046-04, doravante denominados SINDICATO e FUNPRESP-EXE 

celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho 

previstas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DA VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência do presente Acordo para o período de 12  de janeiro a 31 de 

dezembro de 2018 e a data-base da categoria em 12  de janeiro. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA ABRANGÊNCIA 

O presente Acordo é aplicável no âmbito da FUNPRESP-EXE a todos os seus empregados e aos 

cedidos, no que couber. 

CLÁUSULA TERCEIRA— DA CONCESSÃO DE ABONO 

Haverá pagamento de Abono, de natureza indenizatória e desvinculado dos salários e 

remunerações, em parcela única, referente à remuneração-base do mês de dez/17, de forma 

linear e proporcional ao tempo de trabalho no ano de 2017, da seguinte forma: 

a) Empregado com até 30 dias de trabalho: sem abono; 

b) Empregado com mais de 30 dias de trabalho e com até 90 dias: 30% do salário bruto; 

c) Empregado com mais de 90 dias de trabalho e com até 180 dias: 60% do salário bruto; 

d) Empregado com mais de 180 dias de trabalho: 100%. 

Parágrafo Primeiro - O pagamento do abono será devido aos servidores cedidos na mesma 

proporção, incidindo sobre remuneração do cargo/função recebida na competência 

dezembro/17. 

Parágrafo Segundo — Apenas farão jus ao recebimento do Abono os empregados e servidores 

que estiverem com contratos ativos no dia da assinatura do presente Acordo. 

Parágrafo Terceiro — O Abono será pago preferencialmente no mês de fevereiro de 2018, 

podendo ser pago, no máximo, até o dia 05 de março de 2018. 

CLÁUSULA QUARTA- DO PAGAMENTO DE SALÁRIO E COMPROVANTE 

A FUNPRESP-EXE efetuará o pagamento dos salários até o 52  dia útil do mês subsequente ao 

trabalhado, em conformidade com o que prevê a CLT (artigo 459, § 12) e fornecerá, por meio 



eletrônico, a todos os seus empregados, comprovantes com a discriminação das importâncias 

pagas e dos descontos efetuados. 

Parágrafo único. Nesses comprovantes deverão constar a identificação da FUNPRESP-EXE e do 

empregado, bem como a importância referente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-
FGTS. 

CLÁUSULA QUINTA- DA REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS 

A remuneração mensal paga ao empregado pela FUNPRESP-EXE, como contraprestação de 

serviços, compreende: 

I- para o empregado do quadro permanente, admitido por concurso público, o salário fixado 

na Estrutura Salarial constante do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração aprovado pelo 

Conselho Deliberativo da FUNPRESP-EXE; 

li- para os empregados comissionados de livre provimento, o salário fixado pelo Conselho 

Deliberativo da FUNPRESP-EXE. 

Parágrafo Primeiro- Os benefícios pagos pela FUNPRESP-EXE são aprovados pelo Conselho 

Deliberativo, e concedidos quando atendidos os critérios estabelecidos para a sua concessão. 

Parágrafo Segundo- Em situações especiais, a remuneração do empregado poderá ser 

acrescida de adicionais previstos em lei, quando se enquadrar ao caso, tais como 
_ 

insalubridade, periculosidade, hora extra, adicional noturno, entre outros. 

Parágrafo Terceiro- 0 adicional de Hora Extra somente será devido quando houver prévia 

autorização do diretor a quem estiver subordinado o empregado. 

CLÁUSULA SEXTA- DO PAGAMENTO DO 132 SALÁRIO 

A FUNPRESP-EXE adiantará a seus empregados, na data do pagamento da remuneração do 

mês de junho, valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do 132  salário devido, 

devendo o pagamento da parcela restante ser efetuado na data do pagamento da 

remuneração do mês de novembro. 

Parágrafo Primeiro- Os descontos referentes ao imposto de renda e contribuição 

previdenciária serão efetivados na parcela devida em novembro. 

Parágrafo Segundo- É facultado ao empregado que tirar férias até o mês de junho receber o 

adiantamento de 50% (cinquenta por cento) do 132  (décimo terceiro) salário, referente à 

primeira parcela, que será pago juntamente com a remuneração das férias, mediante 

confirmação da opção no Aviso de Férias. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 

0 Auxílio-Alimentação será concedido a todos os empregados da FUNPRESP-EXE no valor de 

R$ 728,56 (setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos), que corresponde a 22 

(vinte e duas) unidades mensais, e pago em pecúnia por meio de crédito na conta 

corrente/salário, a ser efetivado até o 52  dia útil do mês subsequente ao trabalhado, até que 

seja implantado o Programa de Alimentação ao Trabalhador  (PAT),  quando passará a ser 

concedido por meio de cartões eletrônicos/magnéticos. 

Parágrafo Primeiro- Ao ser admitido, o empregado receberá o Auxílio-Alimentação 

proporcional aos dias úteis trabalhados e a antecipação do valor do mês seguinte, na folha de 

pagamento corrente. 
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Parágrafo Segundo- Quando da rescisão de contrato ou da destituição do cargo comissionado, m Fts.— 

será feito o acerto de contas e cobrado o valor dos dias úteis pagos antecipadamente e não 

trabalhados Rubricá 

Parágrafo Terceiro- 0 Auxílio-Alimentação não tem natureza salarial e sim indenizatória, não 

se incorporando à remuneração para quaisquer efeitos. 

Parágrafo Quarto- 0 Auxílio-Alimentação não constitui base de incidência de contribuição 

previdenciária ou de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

Parágrafo Quinto- 0 Auxílio-Alimentação não se configura como rendimento tributável do 

trabalhador. 

Parágrafo Sexto - 0 Auxílio-Alimentação é extensivo aos empregados em período de gozo de 

férias e demais afastamentos legais. 

Parágrafo Sétimo- 0 auxílio alimentação terá a participação financeira dos empregados no 

valor correspondente a 1% (um por cento) do valor citado no caput, até que se implante o 

Programa de Alimentação ao Trabalhador  (PAT).  

CLÁUSULA OITAVA- DO AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO 

0 Auxílio Cesta-Alimentação, no valor de R$ 327,68 (trezentos e vinte e sete reais e sessenta e 

oito centavos), será pago em pecúnia a todos os empregados da FUNPRESP-EXE, por meio de 

crédito na conta corrente/salário, a ser efetivado até o 52  dia útil do mês subsequente ao 

trabalhado, somente até a adesão da FUNPRESP-EXE ao Programa de Alimentação ao 

Trabalhador  (PAT).  

Parágrafo Primeiro- 0 Auxílio Cesta-Alimentação será devido no mês de admissão, somente ao 

empregado que possuir mais de 15 (quinze) dias de contrato vigente com a FUNPRESP-EXE. 

Parágrafo Segundo- 0 empregado que tiver trabalhado por até 15 (quinze) dias no mês da 

rescisão de seu contrato não fará jus ao Auxílio Cesta-Alimentação pago antecipadamente. 

Parágrafo Terceiro- 0 Auxílio Cesta-Alimentação é extensivo aos empregados em período de 

gozo de férias e demais afastamentos legais. 

Parágrafo Quarto- 0 Auxílio Cesta-Alimentação não tem natureza salarial, e sim indenizatória, 

não se incorporando à remuneração para quaisquer efeitos. 

Parágrafo Quinto- 0 Auxílio Cesta-Alimentação não constitui base de incidência de 

contribuição previdenciária ou de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

Parágrafo Sexto- 0 Auxílio Cesta-Alimentação não se configura como rendimento tributável do 

trabalhador. 

Parágrafo Sétimo- 0 Auxílio Cesta-Alimentação não terá participação financeira dos 

empregados. 

CLÁUSULA NONA- DO VALE- TRANSPORTE 

A FUNPRESP-EXE fornecerá vale-transporte a seus empregados, na forma da legislação em 

vigor. 
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CLÁUSULA DÉCIMA- RESSARCIMENTO PARCIAL DE DESPESAS COM SAÚDE 
A FUNPRESP-EXE, até que se contrate e efetivamente entre em vigor plano empresarial, 

concederá ressarcimento parcial de despesas com saúde própria e dos dependentes dos seus 
empregados, de caráter indenizatório, desde que comprovada a contratação particular e 

pagamento regular de plano de assistência à saúde suplementar de sua titularidade, limitado 
aos valores praticados atualmente, que vão de R$ 296,04 a R$ 368,83. 

Parágrafo Primeiro- 0 valor do ressarcimento parcial de despesas com saúde própria e dos 

dependentes dos empregados será limitado ao valor efetivamente pago e comprovado pelo 
empregado. 

Parágrafo Segundo- 0 ressarcimento parcial fica extinto após a contratação e entrada em vigor 

de Plano de Saúde Empresarial, que será custeado pela Fundação e pelo empregado. 

Parágrafo Terceiro- A participação da FUNPRESP-EXE no Plano de Saúde Empresarial será em 

valor fixo por faixa etária. 

Parágrafo Quarto— 0 empregado que aderir ao Plano de Saúde Empresarial contratado pela 

Fundação, terá sua parcela de contribuição ao plano descontada na Folha de Pagamento, 

ficando, desde já, autorizado tal procedimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO AUXÍLIO-CRECHE 

A FUNPRESP-EXE concederá o benefício Auxílio-Creche aos seus empregados que 

expressamente o requererem e que tiverem dependentes comprovados na faixa etária entre 

zero e 6 (seis) anos de idade. 

Parágrafo Primeiro- 0 Auxílio Creche é um benefício de natureza indenizatória, não 

constituindo base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS) e não se incorpora à remuneração do empregado para quaisquer 

efeitos. 

Parágrafo Segundo- 0 Benefício Auxílio-Creche, no valor de R$ 318,77 (trezentos e dezoito 

reais e setenta e sete centavos), terá coparticipação mensal pelo empregado de 2% (dois por 

cento) do valor do benefício. 

Parágrafo Terceiro - Se o empregado possuir filho portador de necessidade especial, o 

benefício poderá ser estendido além do intervalo fixado no caput desta cláusula, desde que 

comprovada, por meio de laudo médico, que a idade mental do dependente está dentro da 

faixa etária estipulada. 

Parágrafo Quarto- 0 benefício não poderá ser concedido simultaneamente a empregado e 

cônjuge/companheiro, ou seja, somente a um deles poderá ser concedido o benefício. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ 
A FUNPRESP-EXE adotará as providências cabíveis tendentes à contratação de seguro de vida e 

invalidez para seus empregados que expressamente o requererem, com coparticipação, que 
será encerrada com a efetiva implantação de plano de previdência complementar 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RESSARCIMENTO PARA ESTUDOS 
A FUNPRESP-EXE ressarcirá parcialmente as despesas realizadas pelos seus empregados para 

estudos e aperfeiçoamentos, a título de pós-graduação. 
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Parágrafo Primeiro — Será ressarcido até 30% (trinta por cento) do valor da mensalidade,  

limitado ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês. 
~~ Rubrica ;, 

F~NPRE4~'+'~f  Parágrafo segundo — Para o ano de 2018, serão oferecidas, no mínimo, 03 (três) vagas para os 

empregados interessados. 

Parágrafo Terceiro — Os cursos deverão ter pertinência temática com as atribuições do 

empregado e/ou da FUNPRESP-EXE, conforme diretrizes indicadas em ato próprio da 

instituição, que poderá estabelecer prazo mínimo de permanência e regras de ressarcimento e 

de devolução de valores por eventuais prejuízos causados à FUNPRESP-EXE, como abandono e 

avaliação considerada insuficiente. 

Parágrafo Quarto — 0 ressarcimento será devido apenas em relação às mensalidades vencidas 

após o deferimento do pedido realizado pelo empregado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE 

TRABALHO 

No caso de desligamento do empregado com mais de um ano de serviço, a FUNPRESP-EXE se 

obriga a apresentar o termo de rescisão ao SINDICATO para assistência ao ato homologatório, 

quando devido, nos prazos e demais condições estabelecidas no artigo 477 da CLT, com a 

redação dada pela Lei Federal nº 7.855, de 24/10/1989 e em conformidade com a Instrução 

Normativa MTE/SRT nº 15, de 14/07/2010, sujeitando-se às penas da Lei se incorrer na 

inobservância dos prazos. 

Parágrafo Primeiro- Não se apresentando o  ex-empregado à FUNPRESP-EXE em prazo hábil 

para o cumprimento das condições acordadas nesta cláusula, esta dará conhecimento do fato, 

por escrito, ao SINDICATO, o que a desobrigará do cumprimento do disposto nesta cláusula. 

Parágrafo Segundo- A comunicação escrita, expressa no parágrafo primeiro desta cláusula, 

será comprovada mediante protocolo do SINDICATO ou, em sua impossibilidade, a 

comprovação da entrega dar-se-á pela aposição de assinatura na cópia do documento firmado 

por pessoa encarregada da portaria da sede do SINDICATO. 

Parágrafo Terceiro- Cumpridas todas as condições estabelecidas nesta cláusula e satisfeita a 

quitação do débito do  ex-empregado quando do seu desligamento, obriga-se o SINDICATO a 

homologar a respectiva rescisão, no prazo de vinte e quatro horas, a partir do recebimento da 

comunicação nos termos do parágrafo segundo desta cláusula. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA JORNADA DE TRABALHO 

A duração normal da jornada de trabalho do empregado da FUNPRESP-EXE é de 8 (oito) horas 

diárias, observado o máximo de 40 (quarenta) horas semanais e o horário de funcionamento 

da Fundação, de 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, respeitado o limite mínimo de 30(trinta) 

minutos e máximo de 2 (duas) horas para refeição, as exceções estabelecidas em Lei e as 

autorizadas pela Diretoria Executiva, observadas as normas internas vigentes. 

Parágrafo Primeiro- 0 regime de trabalho dos empregados que ocuparem funções 

comissionadas será de dedicação exclusiva ao serviço, ressalvado o exercício de atividade 

compatível. 

Parágrafo Segundo- 0 empregado terá direito ao repouso semanal remunerado, em 

conformidade com as disposições legais e regulamentares vigentes. 
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Parágrafo Terceiro- 0 horário de trabalho do empregado deverá ser registrado em mecanismo 

de controle de frequência estabelecido pela FUNPRESP-EXE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA— DO BANCO DE HORAS 

A jornada de trabalho diária dos empregados da FUNPRESP-EXE será gerenciada por meio de 

banco de horas, conforme Resolução da Diretoria Executiva nº 407, de 29/02/2016. 

Parágrafo Primeiro - 0 banco de horas é administrado por meio da compensação das horas 

suplementares e faltantes, não se admitindo pagamento de horas extras em pecúnia. 

Parágrafo Segundo- As horas suplementares (excedentes) de trabalho serão realizadas no 

interesse da FUNPRESP-EXE, mediante autorização prévia do gestor da unidade, observadas as 

seguintes regras: 
a) limite de 2 horas diárias; 

b) compensação máxima de 8h por quinzena; 

C) não serão remuneradas e serão compensadas, em até 3 meses após a ocorrência, 

mediante plano de compensação acordado entre gestor e empregado; 

d) caso se verifique, no início do 3° mês, a não compensação e a ausência de plano de 

compensação definido entre empregado e gestor, as horas suplementares serão 

compensadas, necessariamente, dentro dos últimos 15 dias do último mês permitido 

para a compensação, na proporção de 1 hora por dia; 

e) as horas suplementares realizadas em dias úteis serão compensadas na proporção de 

1h x 1h e as horas realizadas em dias não úteis serão compensadas na proporção de 1h 

x 1 1/2h no sábado e horário noturno (22h às 5h), e 1h x 2h no domingo e feriado. 

Parágrafo Terceiro- As horas faltantes de trabalho dar-se-ão por necessidade do empregado, 

acordadas previamente com o gestor da unidade, observadas as seguintes regras de 

compensação: 

a) serão abatidas do saldo positivo do Banco de Horas; 

b) não havendo saldo positivo, as horas faltantes deverão ser compensadas até o último 

dia do mês subsequente ao da ocorrência; 

C) caso se verifique, na 3ª semana do período previsto para compensação, que ainda 

restam horas a compensar, o gestor da unidade será notificado para que elabore plano 

de compensação, de forma que as horas faltantes sejam compensadas até a última 

semana do período. 

Parágrafo Quarto— As horas faltantes serão abonadas pelo gestor da unidade, observados os 

seguintes casos específicos: 

a) participação do empregado em evento de capacitação; e 

b) reunião de trabalho fora da sede da FUNPRESP-EXE nos horários em que deveria 

registrar o ponto. 

Parágrafo Quinto— As situações excepcionais serão avaliadas pelo gestor, conforme orientação 

da Gerência de Gestão de Pessoas. 

Parágrafo Sexto— 0 Banco de Horas não se aplica aos ocupantes de cargos comissionados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO RECESSO DE FINAL DE ANO 

A FUNPRESP-EXE poderá conceder, a critério da Diretoria Executiva, até 5 (cinco) dias de 

recesso, a ser usufruído exclusivamente nas semanas do Natal ou do Ano Novo, conforme 
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acordo entre empregado e gestor, devendo ser observado o contingente mínimo de 1. 

(cinquenta por cento) das pessoas de cada equipe trabalhando e a necessidade do trabalho 

Parágrafo Primeiro - Os dias não usufruídos no período estipulado acima não serão 

acumulados para os exercícios seguintes e não poderão ser convertidos em pecúnia. 

Parágrafo Segundo- Os empregados compensarão o recesso, entre o primeiro dia útil de 

novembro e o último dia útil de março, no limite de até 2 (duas) horas diárias, respeitado o 

horário de funcionamento da FUNPRESP-EXE. 

Parágrafo Terceiro- Somente terão direito ao gozo do recesso os empregados contratados há 

mais de 90 dias anteriores a 31 de dezembro. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO PARCELAMENTO DE FÉRIAS 

A FUNPRESP-EXE facultará aos seus empregados o fracionamento do gozo de férias em até 3 
(três) períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 (quatorze) dias corridos e os 

demais, inferiores a 05 (cinco) dias. 

Parágrafo único— O empregado poderá converter até 1/3 (um terço) de férias em pecúnia. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO ADICIONAL DE FÉRIAS 

A FUNPRESP-EXE concederá a seus empregados, por ocasião do gozo de férias, adicional de 

1/3 (um terço) constitucional do salário bruto à época da utilização das respectivas férias, 

incidente tanto sobre os dias a serem usufruídos quanto sobre os dias convertidos em espécie. 

Parágrafo único- Quando do fracionamento do gozo de férias, o valor do adicional será pago 

integralmente, no pagamento referente ao primeiro período. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 

A FUNPRESP-EXE pagará aos empregados, quando de suas férias, adiantamento de 100% (cem 
por cento) da sua remuneração base, proporcional ao período de gozo. 

Parágrafo único- O valor do adiantamento de férias será descontado a partir da folha de 

pagamento subsequente, sendo facultado ao empregado o parcelamento da sua devolução 
em até 3 (três) vezes. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- DO ABONO-ASSIDUIDADE 

A FUNPRESP-EXE concederá a seus empregados, por ano civil, abono-assiduidade de 3 (três) 
dias, dos quais serão descontadas as faltas injustificadas, sem prejuízo das demais 
decorrências previstas em lei. 

Parágrafo Primeiro- Deverão ser avaliados anualmente o nível de absenteísmo na Fundação e 

os acordos internos entre gestor e empregado, acerca das ausências no trabalho. 

Parágrafo Segundo — A FUNPRESP-EXE regulamentará, em norma própria, os índices de 

absenteísmo admitidos para a concessão do Abono-Assiduidade, garantida a participação de 
02 (dois) representantes dos empregados no processo de discussão e elaboração dos critérios. 

Parágrafo Terceiro- A utilização do abono em referência deverá ter a anuência do chefe 

imediato e ser comunicada à Gerência de Gestão de Pessoas, por meio de formulário próprio, 
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
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Parágrafo Quarto- É vedada a conversão em espécie dos abonos-assiduidade, devendo ser 

gozados até o dia 31 de dezembro de 2018, após o que perderão a validade. 

Parágrafo Quinto- Faz jus ao abono-assiduidade o empregado com mais de 180 (cento e 

oitenta) dias de contrato de trabalho com a FUNPRESP-EXE. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA LICENÇA POR FALECIMENTO DE PARENTE 

A FUNPRESP-EXE concederá aos seus empregados o direito de licença de 8 (oito) dias 

consecutivos por ocasião do falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou 

padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA LICENÇA MATERNIDADE 

A FUNPRESP-EXE concederá as suas empregadas gestantes o direito de licença maternidade de 

120 (cento e vinte) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. 

Parágrafo Primeiro- A FUNPRESP-EXE concederá licença à empregada que adotar criança, por 

120 (cento e vinte) dias, a partir da adoção. 

Parágrafo Segundo- A adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença 

maternidade a apenas um dos adotantes ou guardião empregado ou empregada. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA LICENÇA CASAMENTO 

A FUNPRESP-EXE concederá aos seus empregados o direito de licença de 5 (cinco) dias 

consecutivos, por ocasião de casamento, contados a partir do dia do casamento, caso este 

ocorra em dia normal de expediente, ou do primeiro dia útil subsequente, caso este ocorra aos 

sábados, domingos ou feriados. 

Parágrafo único- Caso haja casamento civil e religioso em datas distintas, o empregado poderá 

eleger em qual período pretende gozar a licença, desde que apresentados os documentos 

comprobatórios da realização e validade legal do matrimônio. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA- DA LICENÇA PATERNIDADE 

A FUNPRESP-EXE concederá licença de 8 (oito) dias consecutivos ao empregado, a contar da 

data de nascimento do filho ou da adoção. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA LICENÇA POR MOTIVO DE ACIDENTE DE TRABALHO 

A FUNPRESP-EXE concederá licença por motivo de acidente do trabalho atestada pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA JORNADA DE TRABALHO ESPECIAL PARA EMPREGADO 

COM DEFICIÊNCIA 

A FUNPRESP-EXE concederá redução ou flexibilidade de jornada, conforme o grau de 

deficiência do empregado, comprovada por junta médica, com proporcionalidade de salário, 

quando cabível, mediante autorização da chefia. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - EXTENSÃO DE VANTAGENS- RELAÇÃO HOMOAFETIVA 

As vantagens deste Acordo Coletivo de Trabalho, aplicáveis aos cônjuges dos empregados, 

abrangem os casos em que a união decorra de relação homoafetiva estável, devidamente 

comprovada. 

Parágrafo único - 0 reconhecimento da relação homoafetiva estável dar-se-á com o 

atendimento a iguais requisitos observados pela Previdência Social, conforme o  Art.  45 da 

Instrução Normativa INSS/PRES n° 45 de 06/08/2010 (DOU de 11/08/2010). 
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CLAUSULA VIGÉSIMA NONA — COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA 

É devida a complementação do Auxílio-doença ao empregado que tiver mais de 90 (noventa) `'ZRu.Er.Ica Av

dias de contrato de trabalho com a FUNPRESP-EXE, condicionada à concessão pelo INSS. P-10  

Parágrafo Primeiro— A complementação de que trata o caput será concedida até o limite de 
180 (cento e oitenta) dias, correspondente à diferença entre o valor do benefício pago pelo 
INSS e o salário do empregado. 

Parágrafo Segundo- Ao empregado que não possuir carência mínima de 12 (doze) 
contribuições mensais para recebimento do Auxílio-doença pelo INSS, a FUNPRESP-EXE pagará 
uma remuneração-base, por até 30 (trinta) dias, durante o período de afastamento por doença 
comprovada, observado o disposto no parágrafo primeiro. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - O DIA DO SECURITÁRIO 

Fica estabelecido que a 32  (terceira) segunda-feira do mês de outubro será reconhecida como 
"0 DIA DO SECURITÁRIO", o qual será considerado como dia de repouso remunerado 
computado no tempo de serviço para todos os efeitos legais. 

Parágrafo único- 0 repouso de que trata o caput desta cláusula poderá ser estabelecido em 
outra data, no mesmo mês, a critério da Diretoria-Executiva, desde que seja mais conveniente 
para a FUNPRESP-EXE e para os empregados. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DA SUBSTITUIÇÃO 

A substituição de cargo comissionado ocorrerá nas situações de afastamento ou impedimento 
legal ou regulamentar do titular. 

Parágrafo Primero- É assegurado ao substituto de cargo comissionado, formalmente designado 
para este fim, a retribuição financeira pelo período substituído, calculada com base na 
diferença entre o cargo substituído e o cargo/emprego originariamente ocupado na 
FUNPRESP-EXE, nos termos da Resolução DE nº 540, de 5 de setembro de 2016. 

Parágrafo Segundo— A retribuição financeira será devida quando o período substituído for 
superior a 5 (cinco) dias, exceto nas hipóteses de licença maternidade e de férias. 

Parágrafo Terceiro— 0 período de recesso de final de ano, ainda que haja efetiva substituição, 
não será considerado afastamento, eis que depende de reposição da carga horária, sendo 
indevido o pagamento de qualquer retribuição financeira pelo período. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DA REGULAMENTAÇÃO DA PROGRESSÃO VERTICAL DO 

PCCR 

A FUNPRESP-EXE regulamentará os requisitos para a progressão vertical prevista no Plano de 
Cargos, Carreira e Remunerações até 31 de dezembro de 2018. 

Parágrafo único— Será garantida a participação efetiva de 02 (dois) representantes dos 
empregados da FUNPRESP-EXE no processo de discussão e elaboração dos critérios de 
progressão. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA — DAS DIÁRIAS E PASSAGENS 

É devida a concessão de passagens e diárias aos empregados, quando em viagem a serviço da 
FUNPRESP-EXE, nos valores e na forma da regulamentação específica aprovada pelo Conselho 
Deliberativo. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA — DA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DISCIPLINAR E CIVIL 

O empregado se submete à Norma 3.01.002.0006, que trata do procedimento administrativo 

para apuração de responsabilidade disciplinar e civil, quando da ocorrência de fato tido como 

irregular, após o exame de admissibilidade. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

A negociação do próximo Acordo Coletivo de Trabalho, referentes aos empregados da 

FUNPRESP-EXE, será realizada, direta e exclusivamente, com o SINDICATO. 

Parágrafo único- A pauta de reivindicações deverá ser apresentada pelo SINDICATO, 

impreterivelmente, em 1° de novembro de 2018, ou no primeiro dia útil seguinte, a fim de que 

sejam viabilizadas as tratativas internas para a realização do acordo. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA- DA MULTA 

Fica estabelecida multa para quaisquer das partes acordantes, no valor de um dia de trabalho, 

por infringência a quaisquer das cláusulas do presente Acordo, exceto em caso de força maior 

ou nas situações em que já estiver prevista sanção específica, até a solução da infração, a 

reverter em benefício da parte inocente, sendo esta multa limitada ao valor integral do salário 

do mencionado cargo. 

Parágrafo único- Para a aplicação da multa será utilizado como referência a menor 

remuneração existente na Tabela Salarial do Plano de Cargos, Carreira e Remunerações da 

FUNPRESP-EXE. 

Brasília (DF), 31 de janeiro de 2018. 

RICARDO PENAIPINHEIRO ISAU JOAQUIM CHACOM 

FUNPRES -EXE SINDICATO 
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