
CAMPANHA SALARIAL 2012/2013  

ELENCO DE REIVINDICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO  

INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA -  VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes f ixam a v igência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de  

1º de maio de 2013 a 30 de abr i l  de 2014 e  a data-base da categor ia em 1º de  

maio.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA –  ABRANGÊNCIA  

O presente Acordo Coletivo de Trabalho,  apl icável no âmbito da  empresa 

acordante  e abrangerá a categor ia  dos  empregados do Inst ituto Euvaldo Lodi  

do Distr ito Federal  -  IEL-DF ,  com abrangência terr i tor ia l  no  DF .  

 

CLÁUSULA TERCEIRA -  REPOSIÇÃO SALARIAL 

Os salár ios serão reajustados em 10% (dez por cento)  a par t i r  de 1º de maio de 

2013.  

Parágrafo único -  O reajus te prev is to no “caput”  inc id irá sobre as parcelas: do 

salár io-base, das grati f icações e dos cargos comiss ionados percebidas no mês de 

abr i l  de 2013 .  

 

CLÁUSULA QUARTA -  ADIANTAMENTO SALARIAL  

O IEL DR-DF fará adian tamento  salar ia l  nas seguintes hipó teses : 

I  -  do salár io re lativo ao período de fér ias cujo val or  será compensado em até 

c inco parcelas iguais , mensais  e sucessivas, a par t i r  do mês subseqüente ao 

afastamento do trabalhador por  ocasião das fér ias, observado o parágrafo 

pr imeiro desta  c láusula;  

I I  -  do valor  correspondente a 50%  (c inqüenta por cento)  do 13º salár io, a té o mês  

de ju lho de  cada ano .  

Parágrafo Pr imeiro -  O parcelamento da compensação de adiantamento de que 

trata o inc iso I desta C láusula somente será concedido mediante requer imento 



expresso do empregado, que deverá ser protocolado até 30  ( tr inta)  d ias antes do 

in ic io das fér ias e dependerá  de disponibi l idade f inanceira da  ent idade;  

Parágrafo Segundo -  A seu exc lus ivo cr i tér io e median te expresso requer imento 

protocol izado até 30 ( tr inta)  d ias antes do in ic io das fér ias, poderá o empregado  

manifestar  sua opção pelo não pagamento de  antec ipação correspondente ao mês 

de fér ias.  

 

CLÁUSULA QUINTA –  PLANO DE CARGOS E SALARIOS  

O IEL DR-DF deverá implementar  de imedia to  o plano  de cargos e salár ios .  

 

Parágrafo Pr imeiro –  Ao implan tar  o PCS –  Plano de Cargos e Salár ios o IEL DR -

DF deverá corr ig ir  os desvios de função, já ex is tentes.  

 

CLÁUSULA SEXTA -  VALE-TRANSPORTE 

O IEL DR-DF  garantirá a todos os trabalhadores, na forma legal , vale - transporte,  

correspondente aos dias de trabalho  do mês.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA -  PLANO DE SAÚDE  

O IEL DR-DF garantirá a  adesão ao p lano de saúde contratado pe la F IBRA.  

Parágrafo Primeiro - O IEL DR-DF custeará 99% (noventa e nove por cento)  do Plano 

de Saúde de todos os empregados e seus dependentes que f izerem adesão, a  

par t i r  do mês da sua inc lusão, re lativamente ao valor  do Plano Básico, não sendo 

alcançados pelos subsídios os valores da copartic ipação e os valores referentes a  

agregados . 

Parágrafo Segundo - Os empregados que desejarem inc lu ir  seus agregados no Plano 

de Saúde do Sis tema FIBRA, poderão fazê - lo median te expresso requer imento,  

h ipótese em que o custeio total  dos valores referentes aos agregados inc lusos no 

Plano de Saúde do Sis tema FIBRA será integralmente suportado pelo empregado, 

sujei to à ex is tência de margem consignável para o respectivo valor , sendo 

cancelados, de ofíc io , os benef ic iár ios que excedam a margem consignável de  



30% , computados os demais descontos, independentemente  de noti f icação  

adminis trat iva, judic ia l  ou extrajud ic ia l  ao  empregado.  

 

Parágrafo Terceiro - É de responsabilidade do empregado a diferença de valores entre a categoria 

subsidiada e outro de natureza mais elevada, de interesse do empregado. 

Parágrafo Quarto - Em caso de falta de pagamento por dois meses consecutivos ou três meses 

alternados, dos valores referidos nos parágrafos segundo e terceiro, ficarão excluídos do Plano de 

Saúde, tanto empregados quanto os seus dependentes ou agregados, sem prejuízo das 

providências de cobrança. 

Parágrafo Quinto - O Plano de Saúde, enquanto custeado pelo Sistema e pelos empregados, será 

gerido por uma Comissão Especial de Gestão do Plano de Saúde, composta por seis membros, 

sendo três empregados indicados do Sistema FIBRA, mediante designação do presidente do 

Sistema FIBRA e por 3 (três) membros, indicados pelo SINDAF/DF. 

Parágrafo Sexto - A gestão do Plano de Saúde será feita diretamente pelo Sistema FIBRA com a 

operadora, sem qualquer participação de intermediários ou corretores. 

Parágrafo Sétimo - Os valores relativos à coparticipação paga pelos empregados bem como os 

valores da taxa de corretagem serão aplicados em programas de redução de sinistralidade e apoio 

aos empregados carentes, por meio da respectiva entidade sindical de classe dos empregados. 

 

CLÁUSULA OITAVA -  AUXILIO BENEFIC IO PREVIDENCIARIO  

O IEL DR-DF poderá conceder valor a título de Auxílio Benefício Previdenciário aos seus 

empregados que vierem a se afastar por motivo de ACIDENTE DE TRABALHO, DOENÇA 

PROFISSIONAL ou AUXILIO DOENÇA de acordo com os critérios e condições previstas nesta 

Cláusula. 

Parágrafo Primeiro - Quando concedido, o Auxilio de Beneficio Previdenciário será pago pelo 

empregador até o limite de doze meses, consecutivos ou não, no interregno dos últimos trinta e seis 

meses. 

Parágrafo Segundo - O Auxilio de Beneficio Previdenciário, quando concedido, terá por base o 

salário-base do empregado, não se computando para esse fim gratificações ou benefícios, e terá 

como o limite até o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 



Parágrafo Terceiro - Poderá ser concedido Auxilio de Beneficio Previdenciário independente dos 

prazos e do limite de valor de que tratam os parágrafos anteriores desta Cláusula nos casos 

considerados excepcionais, em razão de situação econômica, social ou assistencial relevante, assim 

considerada por decisão unânime de Comitê de Avaliação Social constituído pelo Sistema FIBRA, de 

natureza paritária, integrado por um representante do SINDAF, um representante da Associação dos 

Empregados do Sistema e dois representantes do Sistema FIBRA, tendo como limite especial o 

salário-base do empregado. 

Parágrafo Quarto - O afastamento de empregado deverá ser acompanhado e atestado por médico 

indicado pelo IEL/DR-DF, ficando a concessão de Auxílio de Benefício Previdenciário sujeita à 

avaliação periódica promovida pelo Comitê de Avaliação Social de que trata o parágrafo anterior. 

Parágrafo Quinto - Para requerer a concessão de Auxilio de Beneficio Previdenciário nas condições 

de que trata o parágrafo anterior, o interessado deverá apresentar justificativa circunstanciada e 

anexar documentos comprobatórios das alegações que julgar necessários. 

Parágrafo Sexto - A concessão de Auxilio de Beneficio Previdenciário nos termos do parágrafo 

anterior especificará o valor, prazo de concessão, condições a serem observadas, inclusive a 

eventual realização de perícia suplementar caso seja julgada necessária pelo Comitê, obrigando 

seus membros a sigilo, quando exigido por norma legal ou disciplinar. 

 

 

CLÁUSULA NONA -  DESPESAS DE FUNERAL  

O IEL DR-DF assegurará a cobertura das desp esas or iundas de sepultamento de 

empregados e ou seus dependentes legais , observado o l imite de R$ 4.000,00 

(quatro mil  reais) .  

 

CLÁUSULA DÉCIMA -  SEGURO DE VIDA  

Os empregados c lass if icados como v ig ia e no exercíc io dessa função  terão 

cobertura de seguro de v ida custeada pelo IEL/DR-DF, l imi tada à ocorrência 

durante a jornada de trabalho e com valor  máximo de cobertura correspondente a 

12 (doze) meses de salár io.  

 



 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –  AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  

O IEL DR-DF fornecerá o t icket refeição e ou auxíl io a l imen tação a todos os 

empregados inc lus ive aos v ig i lan tes.  

 

Parágrafo Primeiro –  sendo obr igatór io o  t icket refeição e ou  auxíl io  a l imentação  

em forma de pecúnia, para os empregados convocados para os f inais  de semana e 

fer iados.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- PROGRAMA DE ASSISTENCIA  

O IEL DR-DF imp lementará Programa de Ass is tência do Empregado , em conjunto  

com o SINDAF, mediante  convênio.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA –  PERICULOSIDADE PARA OS VIGILANTES  

O IEL DR-DF pagará a todos os empregados que exerçam a função descr i ta na 

nova redação do ar t. 193 da CLT, desde a v igência da “LEI 12.740 de 08 de 

dezembro de 2012”.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  –  ESCOLA 

O IEL DR-DF ,  condic ionado à  exis tência de vagas, garantirá que os f i lhos de seus 

empregados possam ser matr i culados nas Escolas do SENAI -DF e SESI-DF,  

especialmente os de  baixa renda.  

Parágrafo Único: A concessão de gratuidade obedecerá aos cr i tér ios constantes 

da resolução editada  pelo Conselho Nacional  do SENAI.  

 

 

 

 

 

 



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA –  EDUCAÇÃO TREINAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO  

O IEL DR-DF se compromete a destinar até 2% (dois por cento) do valor de suas respectivas folhas 

salariais no desenvolvimento de recursos humanos, de forma a aproveitar todas as potencialidades e 

valorizar cada vez mais o atual quadro de pessoal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -  DEMISSÃO ÀS VÉSPERAS DE APOSENTADORIA  

O empregado não poderá ter  o seu contra to  de trabalho  resc indido por in ic ia tiva 

do empregador, salvo por justa causa (ar t . 482, da CLT) , den tro do período  de 02  

(dois)  anos que antecede a data prev is ta para o preenchimento das condições de 

habi l i tação à  aposentador ia in tegral da  prev idência soc ial  por  tempo de  

contr ibuição, de  35 anos,  se homem, e de  30 anos, se mulher .  

Parágrafo Único  -  O empregador somente estará obstado de resc in dir  o contrato 

de trabalho ou de dar av iso prév io, a par t i r  da comunicação escr i ta apresentada 

pelo empregado à área de recursos humanos, instruída com os documentos que 

comprovem que se encontra dentro do período prev is to no caput deste ar t igo e a 

data que preencherá as condições de aposen tador ia por  tempo de  contr ibuição.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -  PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO -  

PPP  

O IEL DR-DF fica obr igado a entregar ao empregado quando por este sol ic i tado ou 

por ocasião da resc isão de contrato  de trabalho, no ato da homologação, o Perfi l  

Profiss iográfico Prev idenciár io -  PPP,  na fo rma da le i  nº 8 .213/91 , Decreto nº  

3.048/99 e  Instruções Normativas INSS/DC nº  84/02  e 90 /03.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OIATAVA -  ALEITAMENTO MATERNO  

Para amamentar  o própr io f i lho , até  que este  complete 6 (seis)  meses de idade , a  

empregada terá dire i to, durante a jornada  de trabalho, a 2 (dois)  descanso 

especiais  de meia hora cada um, que poderão ocorrer nos 30 minutos que 

antecedem ao in tervalo in tra - jornada e nos 30 minutos que  antecedem o  f im da  



jornada, mediante requer imento expresso da empregada, sendo vedada a união 

dos dois  per íodos com a redução da jornada em 01 (uma)  hora.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA -  FOLGA AOS DOMINGOS  

O IEL  DR-DF concederá aos empregados submetidos ao re gime de revezamento  

ou plantão , pelo  menos 01  (uma) fo lga  semanal do domingo,  uma vez por mês.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA  -  ESCALA DE TRABALHO 

Pode o IEL DR-DF divers i f icar  a jornada de trabalho dos empregados que exerçam 

as funções de v ig ia is , motor is tas, a judant es de coz inha, coz inheiros e auxi l iar  de 

serv iços gerais , com adoção de escala de revezamento, p lantão  in termi tente , no  

s is tema 12 (doze) horas de  trabalho , por  36 ( t r inta e  seis)  horas de descanso.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA  –  FÉRIAS 

Os empregados da Ent idade poderão gozar fér ias de 30 ( tr inta)  d ias corr idos ou 

em dois  per íodos frac ionados, condic ionada a data das fér ias ao in teresse do 

empregador.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- LICENÇA GALA E NOJO 

O IEL DR-DF concederá l icença de 07 (sete)  d ias corr idos ao empregado, a contar 

do pr imeiro d ia ú ti l  subseqüente ao  enlace.  

 

Parágrafo Primeiro – Aos empregados do IEL DR-DF será concedido licença nojo de 05 (cinco) 

dias corridos em virtude do falecimento do cônjuge, irmão e parentes ascendentes e descendentes 

de primeiro grau. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCE IRA -  LICENÇA POR DOENÇA EM PESSOAS DA 

FAMÍLIA 

O IEL DR-DF concederá ao empregado l icença remunerada, até 15 (quinze) dias, 

em v ir tude de doença de pessoa da famíl ia do empregado, desde que f ique 



comprovada, por  atestado de  médico designado pelo empregador,  a necessidade 

de sua ass is tência pessoal ao enfermo e  a impossibi l idade  de ser  prestada 

s imultaneamente,  com o  exercíc io do cargo.  

Parágrafo único -  Considera-se pessoa da famíl ia do empregado, para efei to de 

concessão da refer ida l icença, pai, mãe , f i lhos de qualquer condições, enteado, 

menor sob guarda,  cônjuge, companheiro  (a)  e dependente legal  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA  -  ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA  

O IEL DR-DF, concederá o atendimento médico e odontológico, mediante convênios com 

empresas especializadas, a seus empregados e dependentes legais com o mesmo percentual do 

trabalhador titular. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA  -  GARANTIA TRATAMENTO ODONTOLOGICO DO 

DEMITIDO 

O IEL DR-DF garantirá ao empregado desl igado do s eu quadro e que esteja em 

tratamento médico ou odonto lógico nos serv iços da Entidade, o dire i to de concluir  

os respectivos tratamentos , a té o l im ite  de 12 (doze) meses, garantido  o mesmo 

percentual concedido aos empregados.  

Parágrafo Primeiro - O IEL DR-DF garantirá ao empregado desligado do seu quadro e que esteja 

em tratamento médico ou odontológico nas empresas conveniadas, o direito de concluir os 

respectivos tratamentos, até o limite de 12 (doze) meses, garantido o mesmo percentual concedido 

aos empregados.  

Parágrafo Segundo - A concessão deste benefício de que trata o Parágrafo Primeiro é 

condicionada à solicitação expressa do empregado neste sentido e a autorização, também expressa 

do IEL DR-DF à empresa conveniada, para o pagamento relativo à parte de responsabilidade do 

empregado. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA –  PLANO DE CARGOS E SALARIOS  

O IEL DR-DF deverá implementar  de imedia to  o plano  de cargos e salár ios .  

 

 



CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA -  RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  

O IEL  DR-DF se obr iga a recolhe r para o SINDAF/DF  a Contr ibuição Sindical de  

todos seus empregados.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA -  CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL  

O IEL DR-DF descontará no pagamento do mês subseqüente à data de assinatura deste 

instrumento, 2%  (dois  por  cento)  do salár io já reaj ustado de cada empregado, a  

tí tu lo de contr ibuição ass is tencial  em razão da negociação do Acordo Coletivo 

2012/2013, recolhendo o  produto a té o  5º (qu into)  d ia  úti l  do mês subseqüente em 

favor do SINDAF/DF, através do depósito em sua conta bancár ia nº 15.9 30-1,  

agência nº 1.887-2 , do  Banco do  Bras i l  SA.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA -  PRAZO PARA OPOSIÇÃO AO DESCONTO 

ASSISTENCIAL  

Fica facul tado aos associados ou não do Sindica to o dire i to a  oposição ao  

desconto ass is tencial , devendo esta oposição ser  formulada por  escr i to pelo  

interessado e por este entregue pessoalmente na sede do SINDAF/DF,  pelo  

período de 03 ( três)  d ias corr idos a contar  da data do regis tro do presente A cordo 

junto a  Super in tendência Regional  do Trabalho do DF.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSSIMA -  CUMPRIMENTO  DO ACORDO COLETIVO  

O IEL DR-DF disponibi l izará em seus centros de ativ idades por expressa 

sol ic i tação dos trabalhadores e  do SINDAF/DF pessoas qual i f icadas v isando t i rar  

duv idas surgida no presente acordo.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSSIMA PRIMEIRA -  PRORROGAÇÃO DO ACORDO 

O presente instrumento normativo de trabalho terá v igência de um ano, in ic iando -

se no dia 1 ª de  maio  de 201 3  e com data  de término de 30  de abr i l  de  201 4.  

Parágrafo único –  Fica automaticamente prorrogada a val idade das c láusulas 

soc iais  do presente Acordo, a té a ass inatura do Acordo Coletivo do  próx imo 

período, ou  seja,  o de  201 4/2015 .  


