
 
 

 
PROPÓSITO: Saúde e Sustentabilidade para a Sociedade. 
MISSÃO: Assegurar serviços de saneamento ambiental de forma sustentável e inovadora, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social. 

VISÃO: Universalizar o saneamento ambiental, com excelência, em todos os municípios atendidos, comprometida com a satisfação dos clientes. 

CA 47/2022-GGPS 
Curitiba, 25 de fevereiro de 2022. 
 

 
Aos 

Sindicatos 
 
 

Ref.: Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2022/2024 
 

 
Prezado Presidente. 
 

Tendo em vista a proposta inicial da Sanepar para o Acordo Coletivo de Trabalho e a 
contraproposta protocolada pelos sindicatos majoritários e pelo Coletivo Intersindical em 

17 e 18 de fevereiro de 2022, respectivamente, apresenta-se a seguir, nova proposta 
para o ACT. 
 

 

PROPOSTA 
 
 

 REAJUSTE SALARIAL 
 

Correção salarial – INPC/IBGE relativo ao período de março/2021 a fevereiro/2022. 
 
Salários iniciais: 

 Operacional  R$ 1.858,96 (aplicar INPC) 
 Técnico  R$ 3.232,97 (aplicar INPC) 

 Profissional  R$ 5.686,80 (aplicar INPC) 
 

 Engenheiros (piso legal) e demais categorias abrangidas pela Lei 4.950-A/66). 
 

Em face do ajustado, as partes dão por plenamente reconstituídos os salários até 

28/02/2022. 
 

Ficam mantidas todas as cláusulas do presente Acordo Coletivo de Trabalho 
para o período de 01/03/2023 a 29/02/2024, ficando reajustadas todas as 
cláusulas a partir de 01/03/2023 pelo INPC, referindo-se ao zeramento do 

índice oficial relativo ao período de 01/03/2022 a 28/02/2023. 
 

 
 ABONO INDENIZATÓRIO 

Abono indenizatório de 1,1 sobre a remuneração base, acrescido da parte fixa de 

R$ 2.657,87 (aplicar INPC). Para os empregados que assim desejarem, poderão optar 
pela antecipação da parcela fixa, no valor correspondente, a ser paga no mês de 

agosto/2022. 
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 GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 

Gratificação de férias: 1/3 constitucional 

Gratificação de férias ACT: 50% do piso do salário de ingresso da carreira de Nível Médio, 
sendo R$ 929,48 (aplicar INPC). 

 
 

 VALE ALIMENTAÇÃO 

Vale alimentação de R$ 1.307,46 (aplicar INPC). 
Fica mantido o desconto de 3% por parte do empregado. 

Data do crédito: Todo dia 15 de cada mês. 
 
 

 AJUDA DE CUSTO LITORAL 
Ajuda de custo de R$ 1.170,68 para R$ 1.307,46* (aplicar INPC);  

Pagamento em parcela única, na folha de novembro/2022, para os empregados ativos 
lotados na GRLI/Gerência Regional Litoral e para empregados de outras gerências que 
residam e trabalhem no litoral do Estado. 

*Mesmo valor do vale alimentação.  
 

 
 AJUDA DE CUSTO ATIVIDADE 

Ajuda de custo de R$ 161,24 (aplicar INPC). 

A empresa pagará para empregados que executam atividades moderadas e/ou intensas, 
conforme norma interna, o valor diário de R$ 7,32 (aplicar INPC). 

 
 

 AUXÍLIO CRECHE 
Concedido conforme norma interna. 
PERÍODO INTEGRAL: R$ 705,48 (aplicar INPC). 

MEIO PERÍODO: R$ 352,72 (aplicar INPC). 
 

 
 HORÁRIO MÓVEL 

Alteração do horário de almoço/descanso: 

Entrada permitida:   07:30 às 09:00                                                                                                                                 
Saída permitida almoço:   12:00 às 13:00 para 11:45 às 12:45                                                                                                                             

Entrada permitida almoço:  13:00 às 14:00 para 12:45 às 13:45                                                                                                                                 
Saída permitida:    17:00 às 18:30 
 

 
 INCENTIVO DE FÉRIAS 

Estabelece-se os seguintes períodos como incentivo de férias: 
 
Final do ano de 2022 

 12/12/2022 a 23/12/2022 
 19/12/2022 a 30/12/2022 

 26/12/2022 A 06/01/2023 
 02/01/2023 a 13/01/2023 
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Final do ano de 2023: 
 11/12/2023 a 22/12/2023 

 18/12/2023 a 29/12/2023 
 26/12/2023 a 05/01/2024 

 02/01/2024 a 12/01/2024  
 
 

 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 
O desconto do adiantamento de férias passará de até 8 parcelas para até 10 parcelas, 

a critério do empregado. 
 
 

 AJUDA DE CUSTO UNIFORME ESCOLAR 
Kit agasalho escolar em espécie para crédito em folha de pagamento. 

Será concedido no mês de janeiro/2023, mediante apresentação do comprovante de 
matricula (limitado ao mês de março/2023), para os empregados que ganham até (de 
R$ 2.253,94 para R$ 4.006,99) (aplicar INPC) que possuem filho legítimo, legitimado 

ou que detém a guarda e/ou enteado, devidamente registrado no cadastro de Gestão de 
Pessoas da Sanepar, cursando do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, o valor em 

espécie de R$ 175,31 (aplicar INPC), mediante crédito em folha de pagamento. 
Terão direito ao benefício os empregados que possuem acima de 90 dias de vínculo 
empregatício e desde que não estejam afastados por invalidez junto ao INSS. 

 
 

 AJUDA DE CUSTO MATERIAL ESCOLAR 
Kit material escolar em espécie para crédito em folha de pagamento. 

A Sanepar concederá no mês de janeiro/2023, mediante apresentação do comprovante 
de matricula (limitado ao mês de março/2023), para os empregados que ganham até 
R$ 4.006,99 (aplicar INPC) e que possuem filho legítimo, legitimado ou que detém a 

guarda e/ou enteado, devidamente registrado no cadastro de Gestão de Pessoas da 
Sanepar, cursando do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, o valor em espécie de 

R$ 44,15 para R$ 80,00 (já reajustado), mediante crédito em folha de pagamento. 
Terão direito ao benefício os empregados que possuem acima de 90 dias de vínculo 
empregatício e desde que não estejam afastados por invalidez junto ao INSS. 

 
 

 TELETRABALHO 
Proposta de implantação do teletrabalho para os Sindicatos que não firmaram o Termo 
Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho e renovação das cláusulas para os Sindicatos que 

já firmaram o Termo Aditivo, conforme regras e condições encaminhadas a todas 
entidades sindicais e que foram amplamente divulgadas e estão disponíveis no ambiente 

corporativo (intranet). 
 
 

 SISTEMA ALTERNATIVO DO PONTO 
Possiblidade de implantação de sistema alternativo de controle de jornada de trabalho. 

 
 



 
 

 
PROPÓSITO: Saúde e Sustentabilidade para a Sociedade. 
MISSÃO: Assegurar serviços de saneamento ambiental de forma sustentável e inovadora, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social. 

VISÃO: Universalizar o saneamento ambiental, com excelência, em todos os municípios atendidos, comprometida com a satisfação dos clientes. 

 
 COMPENSAÇÃO DE JORNADA 

Implantação da compensação de jornada onde serão lançadas as horas negativas das 

isenções de expediente (dias de emendas de feriados), bem como a possibilidade de 
inclusão de horas negativas, por necessidade do empregado, com autorização do 

superior imediato (limitado a 40 horas negativas), sendo que, o limite de horas negativas 
para compensação, ficará proporcional à jornada de trabalho do empregado. 
As horas de compensação terão valor de 1 por 1 (hora por hora) e deverão ser 

compensadas dentro da vigência do ACT, até zerar o saldo negativo. 
A compensação deverá ser a partir de 11 minutos e no máximo de 2 (duas) horas por 

dia, nos dias úteis, não podendo ocorrer no descanso semanal remunerado (domingo) 
e/ou feriados. A compensação poderá ser iniciada a partir do mês da ocorrência da folga. 
Em havendo saldo negativo no final da vigência do ACT (fevereiro/2023), as 

horas/minutos serão descontadas no pagamento do mês subsequente (março/23) como 
atrasos/saída. 

Aplica-se a todos os empregados, com exceção dos que são isentos de registro de ponto 
e dos que trabalham em escala de horário ou revezamento. 
Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho na vigência deste acordo coletivo, e caso 

não tenha havido a compensação integral das horas, será efetuado o desconto dos 
atrasos/saída nas verbas rescisórias. 

 
Obs.: A implantação nos sistemas de gestão de pessoas será em até 60 dias após a 
assinatura do ACT e terá a devida divulgação. 

 
 

 BENEFÍCIO SOCIAL – KIT NATALINO 
Fornecimento aos empregados em dezembro/2022, kit contendo produtos tradicionais 

da época, excluindo-se os que estiverem, no mês da concessão do kit natalino, cedidos 
para outros órgãos governamentais/estatais, Fundações Sanepar e empregados em 
contrato suspenso, aposentados por invalidez, em reclusão e/ou inquérito judicial. 

 
 

 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 
A empresa concorda com a inclusão no ACT da taxa de contribuição assistencial aos 
Sindicatos, ficando autorizada a descontar e repassar o valor definido em Assembleia 

Geral Extraordinária da categoria, a título de Contribuição Assistencial, fonte legítima 
para o custeio das atividades sindicais, assegurando a participação de todos os 

integrantes da categoria. O desconto abrangerá todos os representados pela entidade 
sindical. 
Para tanto, a empresa coloca as seguintes premissas a serem observadas para desconto 

da referida taxa em folha de pagamento e repasse aos Sindicatos: 
 Direito a oposição ao desconto no prazo de 10 dias corridos, contados a partir da 

assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho. 
 Possibilidade de protocolo da oposição pessoalmente ao representante sindical da 

base ou diretamente no Sindicato, através carta manuscrita e assinada, ou ainda, 

via e-mail ou por carta com Aviso de Recebimento (A.R.), desde que, nos dois 
últimos casos, a carta de oposição seja manuscrita, assinada e com firma 

reconhecida. 
 Desconto da taxa no mês subsequente a assinatura do ACT. 
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O Sindicato assume total responsabilidade pela divulgação aos empregados do direito à 
oposição e pelas informações prestadas, na hipótese da Companhia ser acionada judicial 

ou extrajudicialmente, em razão de desconto considerado indevido pelo empregado ou 
pela Justiça do Trabalho. O Sindicato desde já autoriza a Sanepar a descontar do repasse 

mensal o valor devido ou na ausência de repasse, efetuar a cobrança ao Sindicato. 
 
 

 BANCO DE HORAS 
Proposta de manutenção da cláusula conforme ACT 2020/2022 (com as mesmas regras), 

porém, com as seguintes alterações: 
 Duas opções de distribuição das horas extras realizadas no mês, a critério do 

empregado: 

1ª. Inclusão de 50% das horas para o banco e 50% para pagamento. 
2ª. Inclusão de 100% das horas para o banco. 

 
Obs. 1: O banco de horas é destinado às horas positivas, ou seja, horas extras realizadas 
e que sejam decorrentes do serviço realizado, conforme as demandas do trabalho e que, 

posteriormente, poderão ser usufruídas como folgas, acordadas com o superior imediato. 
Fica vedada a execução de horas extras apenas para acúmulo de crédito, sem que haja 

a real necessidade de realização, sob pena de responsabilização. 
 
Obs. 2: Para as horas negativas, está sendo proposto neste acordo, a Compensação 

de Jornada, onde serão lançadas as horas negativas ocasionadas por folgas referente 
as isenções de expediente (emendas de feriados) e também das horas por faltas 

autorizadas pelo superior imediato. 
 

 
 MANUTENÇÃO DE CONQUISTAS ANTERIORES 

Ficarão mantidas as seguintes conquistas anteriores: 

 Data-base (1º de março); 
 Jornada de trabalho; 

 Indenização para instrutores de treinamento; 
 Adicional de insalubridade; 
 Qualificação profissional; 

 Assistência jurídica aos empregados; 
 Data de pagamento; 

 Reuniões; 
 Liberação de dirigente sindical; 
 Descontos salariais dos Sindicatos; 

 Ampliação da licença-maternidade; 
 Ampliação da licença-paternidade; 

 Revogação das cláusulas e condições estabelecidas em acordos pretéritos; 
 Vigência e abrangência (24 meses); 
 Reajuste dos salários em março/2022 pelo INPC relativo ao período de 

01/03/2021 a 28/02/2022. 
 Reajuste dos salários em março/2023 pelo INPC relativo ao período de 

01/03/2022 a 28/02/2023. 
 Foro; 
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 Auxílio habitação para empregados lotados em Foz do Iguaçu até 30/04/2019; 
 Redução de jornada para empregados com filhos portadores de necessidades 

especiais; 

 Vale-transporte: desconto de 0,50% (meio por cento) do salário; 
 Licença especial de 10 (dez) dias para vítimas de violência doméstica. 

 Férias com parcelamento em até 3 períodos; 
 Acompanhamento médico familiar (cônjuge e pais): 

o 12 h/ano para acompanhamento médico;  

o 40 h/ano para acompanhamento de cirurgia, internamento e recuperação 
domiciliar; 

o Acima disso, mediante compensação limitado a 28 h/ano, no prazo de 6 
meses para compensação. 

Para os empregados com jornada reduzida, serão aplicas as proporcionalidades 

da licença, conforme norma interna.  
 Licença por falecimento de parente próximo (cônjuge, filhos, irmãos e pais): 5 

dias úteis de trabalho. Para avós, netos e sogros, ou pessoa que viva sob 
dependência econômica: 3 dias úteis de trabalho. 

 Antecipação da primeira parcela do 13º salário conforme opção do empregado, de 

janeiro a outubro. 
 Escala 6x4 nos turnos de revezamento em sistemas que operam 24 horas, onde 

há possibilidade de implantação da referida escala. 
 
 

 CLÁUSULAS ESPECÍFICAS DE CADA SINDICATO: 
 

 Jornada de trabalho GTIN; 
 

 Intervalo descanso/refeição de no mínimo 15 minutos e no máximo 1 hora 
(jornadas de trabalho de 4h, 5h e 6h). 

 

 ADICIONAL DE ATENDIMENTO COMERCIAL PRESENCIAL 
A cláusula referente a penosidade fica extinta e passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
A Sanepar pagará de forma não cumulativa com qualquer outro adicional, o 
adicional de atendimento comercial presencial, no percentual de 15%, a ser 

calculado sobre o salário inicial da tabela salarial da Companhia para a função 
pertencente a carreira de nível médio, apenas para os empregados que atuam em 

Atendimento Comercial, realizando exclusivamente atividades de atendimento 
comercial de forma presencial. 
A implantação do adicional para empregados que atuam em Atendimento 

Comercial, será em até 90 dias a partir da assinatura do acordo, objetivando a 
atualização cadastral. 

 
 ADICIONAL DE ESCALA DE TRABALHO/REVEZAMENTO 
A Sanepar pagará o adicional de escala no percentual de 5% a ser calculado sobre 

o salário inicial da tabela salarial da Companhia para a função pertencente a 
carreira de nível médio, apenas para os empregados que desempenham 

exclusivamente, atividades em regime de escala de trabalho e/ou revezamento e 
que laboram aos sábados, domingos e feriados.  
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Terão direito ao benefício os empregados que laboram nas seguintes escalas de 
trabalho e/ou revezamento: 

o Sistemas que operam 24 horas por dia: Escala 5x1 (cinco dias de trabalho 

por um dia de descanso) e escala 6x4 (seis dias de trabalho por quatro dias 
de descanso). 

o Sistemas que não operam 24 horas por dia e avançam horário noturno: 
Escala 6x2 (seis dias de trabalho por dois dias de descanso). 

o Sistemas que não operam 24 horas por dia e não avançam horário noturno: 

Escala 4x2 (quatro dias de trabalho por dois dias de descanso) em horário 
fixo e/ou alternado. 

o Escala exclusiva da GTIN-Gerência de Tecnologia da Informação, na área 
de produção. 

O empregado terá direito ao recebimento do adicional de escala apenas enquanto 

laborar nas referidas escalas. 
Receberá de forma proporcional aos dias trabalhos no mês, os empregados com 

licença ou afastamento superior a 15 dias. 
O pagamento do adicional ocorrerá no mês subsequente a realização das 
atividades em escala de trabalho ou revezamento. 

A implantação do adicional, será em até 60 dias a partir da assinatura do acordo. 
 

 
 
A Sanepar solicita às entidades sindicais que levem a proposta para a apreciação da 

categoria e informa que, ocorrendo a assinatura do ACT até o dia 17/03/2022, o 
pagamento reajustado estará disponível no mês de março/2022. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 

 
Comissão de Relação Sindical 
Resolução nº 403/2021-DP/DA/DJ 


