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TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2019/2021 

 

 

TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 

2019/2021, PARA O PERÍODO DE 01/05/2020 A 30/04/2021, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A EQUATORIAL ALAGOAS 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E O SINDICATO DOS 

TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS NO 

ESTADO DE ALAGOAS - STIUEA, NOS TERMOS ABAIXO: 

 

 

EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., empresa concessionária no 

serviço público de distribuição de energia elétrica, inscrita no CNPJ/MF Nº 12.272.084/0001-00 e 

Inscrição Estadual nº 24007177-8, com sede na Avenida Fernandes Lima, 3349, bairro Gruta de 

Lourdes – Maceió - AL, neste ato, na forma de seu Estatuto Social, devidamente representada por 

Humberto Soares Filho – Diretor Presidente, inscrito no CPF/MF sob o nº 915.885.025-20 e Bruno 

Cavalcanti Coelho – Diretor de Gente e Gestão, inscrito no CPF sob o nº 029.905.944-85, 

doravante simplesmente designada de EQUATORIAL ALAGOAS e, de outro lado, o SINDICATO 

DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS NO ESTADO DE ALAGOAS - STIUEA 

entidade sindical de primeiro grau, inscrito no CNPJ/MF nº 12.156.691/0001-04, representativa da 

categoria Urbanitária, no âmbito de sua base territorial, por seu representante legal, com sede na 

cidade de Maceió, Estado de Alagoas, na Avenida Moreira e Silva, 54, bairro do Farol, neste ato 

representado por Dafne Orion Ceres da Silva - Diretora Presidente, inscrito no CPF/MF sob o nº 

036.114.894-17, doravante simplesmente designado de SINDICATO e/ou STIUEA, resolvem em 

caráter irrevogável e irretratável aditar, ajustando as seguintes cláusulas: CLÁUSULA 2ª - 

VIGÊNCIA E DATA-BASE, CLÁUSULA 3ª – REAJUSTE DOS SALÁROS, CLÁUSULA 4ª – PISO 

SALARIAL, CLÁUSULA 6ª - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS 

- PPLR, CLÁUSULA 10ª – TRANSFERÊNCIA DE EMPREGADOS, CLÁUSULA 14ª – AUXÍLIO 

CRECHE, CLÁUSULA 16ª – SEGURO DE VIDA E ACIDENTES, CLÁUSULA 17ª – AUXÍLIO 

ALIMENTAÇÃO, CLÁUSULA 47ª - FORO, que passam a integrar o Acordo Coletivo de Trabalho 

2019/2021, conforme abaixo: 
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CLÁUSULA 2ª – VIGÊNCIA E DATA-BASE 

1.1. As partes mantêm a vigência do Acordo Coletivo de Trabalho no período de 1º de maio de 

2019 a 30 de abril de 2021. Todas as cláusulas modificadas por este aditivo, contudo, terão 

vigência limitada de 1º de maio de 2020 a 30 de abril de 2021.  

1.2. Fica certo que a data base da categoria é em 1º de maio de cada ano. 

 

CLÁUSULA 3ª - REAJUSTE SALARIAL 

 

3.1. A Equatorial Alagoas reajustará os salários de todos os seus empregados a partir de 1º de 

maio de 2020, no percentual equivalente a 2,46% (dois vírgula quarenta e seis por cento), 

equivalente a variação de 100% do INPC.  

3.2. Com os reajustes concedidos nesta Cláusula, consideram-se repostas todas e quaisquer 

perdas salariais havidas entre 1º de maio de 2019 a 30 de abril de 2020. 

3.3. Estão excluídos do reajuste salarial de que trata esta cláusula os executivos, gerentes de 

departamento, superintendentes e diretores. 

CLÁUSULA 4ª – PISO SALARIAL  

4.1. Fica estabelecido o piso salarial de R$ 1.534,04 (hum mil, quinhentos e trinta e quatro reais 

e quatro centavos), a partir de 1º de maio de 2020. 

CLÁUSULA 6ª - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PPLR 

 

6.1. Fica ajustado entre as partes o compromisso de negociarem anualmente um instrumento 

coletivo de trabalho, estabelecendo as regras e critérios dos Programas de Participação nos 

Lucros ou Resultados para os empregados da EQUATORIAL ALAGOAS, de acordo com o 

previsto na Lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000. 

6.2. A construção do instrumento de que trata o item 6.1 acontecerá sempre no ano anterior a que 

se refere o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados, juntamente com a negociação 

do Acordo Coletivo de trabalho da categoria. 

6.3. As partes consensaram todas as regras constantes no anexo do Programa de Participação 

nos Lucros ou Resultados para o ano de 2021, que é parte integrante deste Aditivo Acordo Coletivo 

de Trabalho 2019/2021, para todos os fins de direito. 

 











3/7 

 

CLÁUSULA 10 – TRANSFERÊNCIA DE EMPREGADOS 

 

10.1. A EQUATORIAL ALAGOAS, a partir de 1º de maio de 2021, adotará os seguintes critérios 

quando da transferência do empregado por interesse dos serviços: 

10.1.1 - Tratando-se de transferência provisória, a EQUATORIAL ALAGOAS pagará 25% (vinte 

e cinco por cento) sobre o salário nominal do empregado, a título de Adicional de Transferência, 

enquanto perdurar esta situação, conforme disposição contida no § 3º, do Art. 469, da CLT. 

10.1.2 - Tratando-se de transferência definitiva, nos termos do Art. 470, da CLT, a EQUATORIAL 

ALAGOAS procederá da seguinte forma: 

a) As despesas com passagens e frete resultantes da mudança do empregado serão custeadas 

pela Empresa; 

b) A Empresa realizará o pagamento da Ajuda de Custo, em parcela única, conforme tabela a 

seguir: 

 

FAIXAS FAIXA SALÁRIO NOMINAL 
VALOR DA  

AJUDA DE CUSTO 

1. Até R$ 4.098,40     1,5 (SN + AP) 

2. Acima de R$ 4.098,40     R$ 6.147,60 

 
 
c) Legenda: 

 

SN = Salário Nominal 

AP = Adicional de Periculosidade 

 

CLÁUSULA 14 - AUXÍLIO CRECHE 

 

14.1. A EQUATORIAL ALAGOAS, a partir de 1º de maio de 2021, compromete-se a pagar, a 

todos os seus empregados (as), desde que cumpridas as exigências previstas nos itens abaixo, a 

título de Auxílio Creche e sob forma de adiantamento (exceto o primeiro pagamento que se dará 

na forma de reembolso) os valores constantes na tabela abaixo, que são fixados para o período 

de vigência deste acordo coletivo em: 
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FAIXA ETÁRIA VALOR POR FAIXA ETÁRIA 

0  a 3 anos, 11 meses e 29 dias R$ 649,63 

4  a 6 anos, 11 meses e 29 dias R$ 487,22 

 

14.2. Fica estipulado que o benefício é concedido para os empregados (as) com filhos de até 06 

anos, 11 meses e 29 dias, exceto em se tratando de filhos excepcionais, quando o benefício 

poderá ser estendido de acordo com laudo médico a ser expedido por especialista. 

14.3. A concessão do benefício de que trata este item terá seu valor limitado, quando for o caso, 

ao valor do pagamento efetuado pelo empregado (a) que, para tanto, deverá apresentar o 

comprovante original de pagamento até o dia 10 de cada mês, a fim de efetuar a prestação de 

contas. 

14.4.  O empregado (a) que não apresentar sua Prestação de Contas no prazo estabelecido no 

item anterior, terá imediatamente suspenso o benefício de que trata esta Cláusula, até a efetiva 

prestação de contas, que deverá ocorrer dentro do mesmo exercício. 

14.5. O recibo de pagamento deverá conter o nome do filho beneficiado, de modo a impedir a 

duplicidade do benefício. 

14.6. O empregado (a) que tiver seu cônjuge empregado na EQUATORIAL ALAGOAS ou em 

outra empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, não poderá receber o benefício em 

duplicidade. 

14.7. O empregado (a) cujo cônjuge já receba em outra empresa benefício dessa natureza, não 

poderá receber o benefício, salvo no caso de complementação, até o valor estabelecido pela 

EQUATORIAL ALAGOAS. 

14.8. Os empregados cujos filhos residam em cidade que não possua creche conveniada, farão 

jus ao benefício, no valor de R$ 487,22 (quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos), 

desde que preencham e cumpram os requisitos previstos nesta cláusula, bem como comprovem 

a matrícula do dependente em instituição regular de ensino ou pagamento de babá.   

14.9. Para os fins desta cláusula, não serão aceitos como babá a contratação de ascendentes 

nem descendentes do empregado. 

14.10. Para os casos de filhos excepcionais, devidamente comprovados, o valor do auxílio creche 

de que trata o item 14.1, será acrescido de 50% (cinquenta por cento).  
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14.11. Em se tratando de filhos excepcionais, será aceito a contratação de babá ou cuidador, que 

não poderá ser ascendente nem descendente do empregado.  

 

CLÁUSULA 16 - SEGURO DE VIDA E DE ACIDENTES 

 

16.1. A EQUATORIAL ALAGOAS, a partir de 1º de maio de 2021, concederá aos seus 

empregados, um plano de Seguro de Vida em Grupo, no valor de R$ 35.461,35 (trinta e cinco mil, 

quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos) por morte natural ou invalidez 

permanente e de R$ 70.922,71 (setenta mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta e um 

centavos), por morte decorrente de acidente de qualquer natureza. 

16.2. A EQUATORIAL ALAGOAS acatará, a qualquer tempo, as alterações cadastrais 

encaminhadas pelos empregados à Área de Gente e Gestão, segundo a legislação pertinente. 

16.3. O empregado ou seus dependentes legais deverão entregar a documentação solicitada pela 

seguradora para fins de habilitação e fazer jus ao prêmio. 

16.4. Em caso de ação judicial o Sindicato se compromete a arrolar no polo passivo a Seguradora. 

 

 

CLÁUSULA 17 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

 

17.1. A EQUATORIAL ALAGOAS fornecerá, mensalmente, o Auxílio Alimentação aos seus 

empregados na ativa, a partir de 1º de maio de 2020, cujo custeio será compartilhado, não 

integrando salário para nenhum efeito, conforme tabela e o disposto a seguir: 

 

FAIXAS FAIXA SALÁRIO NOMINAL 
VALOR DO 

AUXÍLIO 
DESCONTO 

1. Até            R$ 3.238,42 R$ 1.189,72 R$ 0,00 

2. De              R$ 3.238,43  a  R$ 5.517,33 R$ 1.189,72 R$  45,00 

3. Acima de R$ 5.517,33 R$ 1.189,72 R$ 100,00 

 

17.2. A EQUATORIAL ALAGOAS fornecerá o Auxílio Alimentação até o dia 1º de cada mês, 

através de crédito realizado em cartão eletrônico da prestadora de serviço, destinado a custear a 

aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos conveniados. 

17.3. O valor do desconto relativo à participação do empregado no custeio será efetuado em Folha 
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de Pagamento. 

17.4. Em caráter excepcional, fica contemplado com este benefício o empregado que estiver em 

Gozo de Férias, Licença Maternidade e Auxílio Doença Acidentário. 

17.5. Também, em caráter excepcional, será fornecido Auxílio Alimentação aos empregados 

afastados do trabalho por Auxílio Doença Previdenciário, pelo período de até 06 (seis) meses, 

contados da data do afastamento pelo INSS. 

17.6. Nos casos de doenças graves, assim consideradas aquelas que permitem o saque do FGTS 

do trabalhador junto a Caixa Econômica Federal, o Auxílio Alimentação será concedido durante 

todo o período do afastamento. 

17.7. A EQUATORIAL ALAGOAS concederá, em caráter excepcional, aos empregados ativos e 

que venham a se licenciar do trabalho por doença, mas que já se encontram aposentados pelo 

INSS, mediante comprovação do referido afastamento por perícia médica feita pelo serviço médico 

da empresa, o auxílio alimentação previsto no item 17.1. desta Cláusula, pelo período máximo de 

06 (seis) meses, contados da data da perícia médica. 

17.8. Da mesma forma, a EQUATORIAL ALAGOAS concederá, em caráter excepcional, aos 

empregados ativos e que venham a se licenciar do trabalho por acidente do trabalho, mas que já 

se encontram aposentados pelo INSS, mediante comprovação do referido afastamento pela 

emissão da Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT e por perícia médica feita pelo serviço 

médico da empresa, o auxílio alimentação previsto no item 17.1 desta Cláusula, pelo período que 

perdurar o referido afastamento. 

17.9. A EQUATORIAL ALAGOAS concederá aos empregados admitidos até 31/10/2020 e que se 

encontravam na ativa no mês de dezembro/2020, um Auxílio Alimentação Natal no valor de R$ 

1.189,72 (hum mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos). Farão jus à diferença 

retroativa somente os empregados que foram elegíveis ao benefício em dezembro/2020 e que 

ainda mantém vínculo empregatício com a empresa na data de assinatura do presente 

instrumento.  

17.10. Caberá ao empregado uma participação no custeio do Auxílio Alimentação Natal, conforme 

disposto no item 17.1. 

17.11. O benefício Auxílio Alimentação fornecido pela EQUATORIAL ALAGOAS está inscrito no 

Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, instituído pela Lei 6.321/76, sob o nº 

04001235.7. 

17.12. Os empregados que assim desejarem, poderão converter, 50% (cinquenta por cento) do 

seu Auxílio Alimentação em Vale Refeição, permanecendo inalterado, nesse caso, os critérios de 

participação do empregado, conforme definido no item 17.1 desta Cláusula. A manifestação 
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deverá acontecer por escrito, a cada seis meses, em janeiro e julho de cada ano e permanecerá 

até nova manifestação do empregado. 

 

CLÁUSULA 47ª – FORO  

47.1. As controvérsias resultantes da aplicação de qualquer cláusula do presente Acordo Coletivo 

serão dirimidas mediante pronunciamento da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da 

Constituição Federal. 

 

E por estarem assim ajustadas, as partes assinam o presente Acordo Coletivo de Trabalho em, 2 

(duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, para que passe a produzir 

seus jurídicos e legais efeitos. 

                      Maceió / AL, 19 de julho de 2021. 

 

 

Pela EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 
 
 
 
 
 

HUMBERTO SOARES FILHO                                              BRUNO CAVALCANTI COELHO                

Diretor Presidente                                                                         Diretor 

CPF/MF nº 915.885.025-20                                                         CPF/MF nº 029.905.944-85                         

 

 

Pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS NO ESTADO 

DE ALAGOAS 

 

 

 

DAFNE ORION CERES DA SILVA 

Presidente 

CPF/MF nº 036.114.894-17 

 

 

Testemunhas: 

 

.........................................................                      .................................................... 

 










	CLÁUSULA 4ª – PISO SALARIAL
	DAFNE ORION CERES DA SILVA
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