
PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 

CAMPANHA SALARIAL 2012 DOS TRABALHADORES DA COGERH 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixarão o período de 1º de maio de 2012 a 30 de abril de 2013 como o de vigência do Acordo 

Coletivo de Trabalho; a data-base da categoria, o dia 1º de maio. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho e aplicável a todos os trabalhadores  da Companhia de Gestão 

de Recursos Hídricos, com abrangência territorial no Ceará.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE SALARIAL 

A COGERH reajustará em 8% (oito por cento) o salário dos seus servidores, a partir de 1º de maio. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Os salários serão pagos, mensalmente, até o primeiro dia útil do mês subseqüente 

ao vencido. Quando o trabalhador sair de férias, o salário acrescido de mais um terço (1/3) deverá ser 

pago até 7 (sete) dias do inicio do período de férias. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE 

A COGERH manterá a gratificação de titularidade aos empregados que tenham concluído cursos de pós-

graduação reconhecidos pelo MEC, nos seguintes percentuais: 20% (vinte por cento), para especialistas; 

30% (trinta por cento), para Mestres; 60% (sessenta por cento), para doutores. A GT incidirá sobre o 

salário-básico do empregado. 

 

CLÁUSULA QUINTA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

A COGERH garantirá o pagamento do adicional de insalubridade, indistintamente, a todos os 

empregados, independentemente de estarem ou não expostos a agentes nocivos à saúde. 

 

CLÁUSULA SEXTA – INCENTIVO POR TEMPO DE SERVIÇO  

A COGERH estenderá o incentivo por tempo de serviço a todos os seus empregados, considerando, para 

o respectivo cálculo, um único período de congelamento da parcela, a saber: de 01-7-1994 a 30-6-2010.  

 

 



DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – HORA-AULA INSTRUTOR 

A COGERH pagará hora/aula aos empregados instrutores, no valor de R$ 100,00 (cem reais), quando 

tais empregados ministrarem cursos aprovados pela Gerencia de Recursos Humanos, previamente 

autorizados pelo PRESIDENTE. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DIÁRIAS 

Pelo deslocamento da sede de serviço, consoante as regras contidas no Decreto nº 30.719, de 25-10-

2011, a COGERH pagará diárias aos empregados. 

 

CLÁUSULA NONA – AUXÍLIO-MORADIA INTERIOR 

A COGERH pagará auxílio-moradia, no valor de R$ 400,00, em favor dos empregados  lotados no 

interior. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  – DO VALE ALIMENTAÇÃO 

A COGERH fornecerá aos seus empregados 22 (vinte e dois) vales alimentação por mês, no valor de R$ 

27,20 (vinte s sete reais e vinte centavos) cada, procedendo-se ao desconto de R$ 0,01 (um  centavo) do 

valor total dos vales, no salário de cada empregado, estendendo este benefício durante gozo de férias, 

abono natalino, licença médica e maternidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

A COGERH fornecerá aos seus empregados o valor relativo a uma cesta básica baseada no valor de 

308,00 , convertido em valor monetário no cartão alimentação. 

 

AUXÍLIOS E SEGURO DE VIDA 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PLANO DE SAÚDE E DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 

A COGERH continuará assegurando plano de assistência médico-hospitalar em plano básico (enfermaria) 

e plano de assistência odontológica a todos os empregados e seus dependentes, em empresa 

reconhecida nacionalmente e com atuação em todo Nordeste e a nível nacional em casos de 

urgência/emergência, devendo o valor das mensalidades ser pago pela COGERH, procedendo-se ao 

desconto de R$ 0,01 (um  centavo) do valor total da prestação de cada empregado, a título de sua 

contribuição para o Plano. 



PARÁGRAFO PRIMEIRO – São considerados dependentes dos empregados os(as) 

esposo(a)/companheiro(a) de qualquer idade, filhos(as)/enteados(as) solteiros(as)  ou ainda com guarda 

judicial,  até 28 (vinte e oito) anos e inválidos com qualquer idade. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O empregado poderá solicitar a inclusão de parentes maiores de idade, no 

referido plano de saúde, desde que reembolse em folha 100% do valor deste. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  – AUXILIO MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO 

A COGERH reembolsará o pagamento referente reembolso de medicamento contínuo prescrito por 

médico e mediante apresentação de nota fiscal para os empregados em atividade, na folha seguinte ao 

fechamento deste acordo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA 

A partir do 16° dia de licença médica, a COGERH complementará o auxílio-doença pago pelo INSS, 

consistente na diferença entre a remuneração total do empregado e o valor do benefício, cessando o 

auxilio nos casos de concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – AUXÍLIO FUNERAL 

A COGERH concederá, aos dependentes do empregado, auxílio-funeral correspondente a 3 vezes o 

valor da sua última remuneração. São considerados dependentes: esposo(a), companheiro (a) habilitado 

na previdência social, pais, filhos(as). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – AUXILIO CHECHE/EDUCAÇÂO 

A COGERH pagará o valor de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) mensais por cada filho de 

empregado (legitimo ou adotivo) com idade de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, a titulo de auxilio-creche e 

mesmo valor para filho / enteado de empregado(a) em idade escolar de 5 (cinco) a 17 (dezessete) anos, 

mediante comprovação do pagamento da referida mensalidade, conforme norma interna da Gerência de 

Recursos Humanos, cessando o benefício quando o menor completar 18 anos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – SEGURO DE VIDA E ACIDENTES 

A COGERH garantirá o valor do seguro de vida e acidentes pessoais a seus empregados, atualizando o 

valor da indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em favor de seus beneficiários, conforme a 

legislação pertinente, procedendo-se ao desconto de R$ 0,01 (um  centavo) do valor total da prestação 

de cada empregado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO ADIANTAMENTO E CONCESSÃO DE FÉRIAS 



A COGERH concederá, aos seus empregados, por ocasião do pagamento do salário de férias, a título de 

adiantamento salarial, o valor equivalente a 100 % (cem por cento) da remuneração do servidor, valor 

que será reembolsado pelo trabalhador em 10 (dez) parcelas iguais, sem juros e correção monetária, a 

partir do mês subsequente ao gozo das férias. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso o trabalhador deseje utilizar o adiantamento, deverá comunicar a 

empresa na sua solicitação de férias. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica facultado aos empregados da COGERH converter 1/3 (um terço) do 

período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhes seria devida 

nos dias correspondentes, acrescido de 1/3 (um terço). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA  – PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS 

A COGERH, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição, e nos termos da Lei 10.101/2000 art. 2° e 

posteriores alterações regulamentará a participação dos trabalhadores resultados da empresa como 

instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade efetuando o 

pagamento no mês de maio de cada ano de 5% do lucros líquidos obtidos ou 3 vencimentos do 

empregado, o que for maior. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - ASSISTÊNCIA JURÍDICA  

A COGERH custeará assistência jurídica especializada ao empregado que vier a necessitar, cabendo a 

COGERH a livre escolha do profissional. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA LICENÇA MATERNIDADE E DA LICENÇA PATERNIDADE 

A COGERH concede licença maternidade de seis meses, inclusive às mães não biológicas; para os pais, 

a licença será de quinze dias. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - LICENÇA ACOMPANHAMENTO 

A COGERH liberará o empregado para acompanhamento de pais, cônjuges, filhos ou companheiros que 

se encontrem internados em tratamento hospitalar, integralmente por até quinze dias ou um turno de 

trabalho por trinta dias, a critério do empregado, mediante comprovação.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA  –  SEGURANÇA NO TRABALHO  

A COGERH manterá CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - com o objetivo de harmonizar 

as políticas de segurança e medicina do trabalho, conforme prevê a NR 5. do Ministério do Trabalho. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os membros titulares e suplentes da CIPA devem ser obrigatoriamente 

empregados concursados da COGERH.  



 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – PLANO DE APOSENTADORIA 

A COGERH implementará  plano de aposentadoria complementar para os empregados que desejarem 

esse benefício, até dezembro de 2012.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – REDUÇÃO DE CARGA HORARIA 

A COGERH adota o regime de 40 horas semanais, sendo permitida a redução, em comum acordo entre o 

empregado e a COGERH, para 30 horas, isto com redução de 30% do salário-base e demais 

gratificações; para 20 horas, a redução de 50% do salário base e demais gratificações, mantendo-se, em 

todos os casos, na integralidade, os demais títulos componentes da remuneração. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ocupantes de cargos de chefia ou funções de confiança obrigatoriamente 

devem cumprir regime de 40 horas.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os empregados que possuam carga horária inferior a 40 horas podem 

pleitear sua ampliação. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA  – PROMOÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 

Durante a vigência deste acordo, a COGERH aplicará promoção por tempo de serviço, para todos os 

empregados em exercício normal de suas atividades na empresa, implementados no mês de aniversário 

da sua admissão.  

PARÁGRAFO ÚNICO – Fica facultado à COGERH a aplicação da promoção por mérito, realizada todo 

mês de julho. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO  

A COGERH aplicará, a favor dos seus empregados, isonomicamente, considerando-se a data de início da 

sua vigência, o disposto na Lei 15.099, anexo XI, de 25-01-2012, garantindo-lhes o pagamento das 

diferenças daí decorrentes. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA  – CONCURSO 

A COGERH permitirá o acompanhamento e participação do sindicato na distribuição das vagas e 

elaboração do edital do concurso. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – MESA DE NEGOCIAÇÃO 

Será constituída Mesa de Negociação Permanente composta por membros indicados pelo SINDIÁGUA e 

pela COGERH. 



PARÁGRAFO ÚNICO – As partes regulamentarão o funcionamento e a composição da Mesa de 

Negociação Permanente, prevista do caput desta Clausula, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados 

da data de homologação e registro deste Acordo, pela Delegacia Regional do Trabalho – DRT/CE.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – DA REUNIÃO E DO QUADRO DE AVISOS 

A Diretoria da COGERH se compromete a receber, uma vez por mês, a Diretoria do SINDIÁGUA, para 

possibilitar o acompanhamento e cumprimento do presente Acordo Coletivo. 

PARAGRAFO ÚNICO - A COGERH garantirá ao Sindicato a colocação de quadro de avisos em local 

definido pelas partes, para afixação de avisos e documentos de interesse dos empregados. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DA COMPENSAÇÂO DE HORÁRIO DE TRABALHO 

Ficará facultado ao empregado, mediante registro na Gerencia de Recursos Humanos e autorização da 

Gerencia imediata, a compensação de horário diário por atraso, bem como a criação de banco de horas. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA–  ABONO ASSIDUIDADE ANUAL 

A COGERH concederá abonos anuais, da seguinte forma: 

a) 5 (cinco) dias de abono anual aos empregados, após 01(um) ano de efetivo trabalho na COGERH, que 

deverão utilizá-los em até 12 meses, de acordo com suas necessidades, incorporando-os se assim 

desejar ao gozo de suas férias, desde que não tenham faltas injustificadas no período anterior à 

aquisição desse direito; 

b) 1(um) dia pela data de seu natalício; 

c) 4 (quatro) dias a todo empregado que não tenha nenhuma falta ainda que justificada por atestado ou 

liberada pelo gerente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Somente farão jus ao título aqueles empregados incorporados ao sistema de 

ponto eletrônico, independente do cargo que ocupem na COGERH. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Entende-se por faltas não justificadas aquelas que causam descontos salariais 

ao empregado. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. O empregado poderá optar pelo gozo dos dias adquiridos ou pela venda 

durante a concessão das férias 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DUPLA FUNÇÃO DO EMPREGADO 

A COGERH pagará, mensalmente, Gratificação de Condução de Veículos pelo exercício cumulativo da 

função do empregado, comissionado ou não, com a de condutor de veículos, no valor de R$250,00 

(duzentos e cinqüenta reais). 



 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA  – DO FORO COMPETENTE 

Qualquer divergência surgida por motivo de aplicação das normas deste Acordo será submetida à prévia 

conciliação das partes que firmam o presente instrumento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação, total ou parcial 

do presente Acordo ficará submetido, em qualquer caso, à aprovação da Assembléia Geral do Sindicato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – As controvérsias porventura resultantes deste Acordo serão dirimidas pela 

Justiça do Trabalho, se antes não forem solucionadas pelas partes. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA 

Ficam mantidas todas as conquistas e vantagens contidas em cláusulas ajustadas em acordos coletivos 

anteriores de cujo conteúdo não seja incompatível com as que foram aqui estabelecidas 


