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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO — 2009/2011

COMPROMISSOS ASSUMIDOS ENTRE AS PARTES Registros em Atal

A CODEVASF, durante a vigencia deste ACT, realizard estudos relativos a revisào do
enquadramento no novo PCS, devendo considerar a maturidade (experiencia profissional) na
Empresa, coin foco nos empregados que se encontravam enquadrados, no PCSC, na Ultima classe
salarial, para todos os niveis - Operational (classe II), Medio (classe III) e Superior (classe IV).

A CODEVASF abonard as faltas de seus empregados que ndo tenham direito ao Premio
Assiduidade devido a restricao contida no Rcgulamcnto de Pessoal, por ate 5 (cinco) dias ,
correspondente ao periodo de cada data base deste ACT, para tratarem de assuntos particulares,
previamente acordado corn a Chefia imediata e comunicado a Gerencia de Gestäo de Pessoas, na
Sede, ou a Unidade de Gestao de Pessoas, na SR correspondente, exceto para aqueles que ainda se
encontrarem no periodo contratual de experiencia.

Por ocasido das festividades de final/inicio de ano os empregados que nao tenham direito ao
Premio Assiduidade devido a restriedo contida no Regulamento de Pessoal, dispordo, a titulo de
recesso, da semana de Natal ou de Ano Novo, segundo escala do setor respectivo, sem necessidade
de compensacdo.

Aos empregados que por necessidades inadiaveis forem convocados ao trabalho na semana de
Natal e Ano Novo, sera permitido o gozo de igual periodo (mesmo nUmero de dias Uteis),
posteriormente, mediante acerto corn a chcfia imediata.

As despesas corn franquia de seguro decorrente de acidente com veiculo da Empresa serão
assumidas pela CODEVASF quando não for apurada culpa do empregado condutor do veiculo.

Caso seja identificada a ocorrencia de credit() indevido, em folha de pagamento, a Empresa
comunicard o fato ao empregado bcneficiado e o informard do ajuste a ser cfctuado.

7) A CODEVASF se compromete a negociar junto ao DEST a recomposicdo dos valores dos
salarios constantes das tabelas do PCSC e do PCS, antes do inicio da negociaedo do ACT relativo
data-base de 2011 (1°/05/2011),	 considerando, pelo menos, a inflacdo correspondente ao
IPCA/IBGE do periodo maio/2008 a abril/2010, como base para aplicacdo do reajuste salarial.

x

Est101495 — c:\Texto\ACT-2009\ACT2009-FinalMediador.doc
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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2009/2011

Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecudrio - SINPAF,
CNPJ n.° 32.901.746/0001-62, neste ato representado por seu Presidente, Sr. VALTER CAUBY
ENDRES, CPF n.° 204.074.160-72;

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba - CODEVASF, CNPJ
n.° 00.399.857/0001-26, neste ato representada por seu Presidente, Sr. ORLANDO CEZAR DA
COSTA CASTRO, CPF n.° 135.259.215-00;

celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condieOes de trabalho
previstas nas cldusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - VIGENCIA E DATA-BASE
As partes fixam a vigencia do presente Acordo Coletivo de Trabalho no periodo de 1° de maio de
2009 a 30 de abril de 2011 e a data-base da categoria em 1° de maio.

CLAUSULA SEGUNDA — ABRANGENCIA
0 presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicavel no ambito da empresa acordante, apresenta
como beneficiarios os empregados da CODEVASF e aqueles que venham a ser admitidos durante a
sua vigencia, corn abrangencia territorial nacional.

SALARIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO

Reajustes/Correcoes Salariais

CLAUSULA TERCEIRA - REAJUSTE SALARIAL NA DATA-BASE
A CODEVASF reajustard as tabelas salariais e as de funeOes gratificadas, constantes dos Pianos de.
Cargos vigentes (PCSC e PCS), de forma linear, a partir da data base de 1°/05/2009, corn perceptual
&lie() correspondente a 8,5% (oito e meio por cento).

Parigrafo Primeiro - 0 reajuste concedido nesta clausula compreenderd a quitacdo dos reajuste
das datas-bases de 2009 e 2010, sendo fixo e irreajustdvel. Excepcionalmente podera sofrer
alteracao, caso a inflaeao correspondente ao IPCA/IBGE entre maio de 2009 e abril de 2010
ultrapasse 8% (oito por cento). Neste caso, ate 30 de junho de 2010 as partes deverao negociar o
ajuste do valor ora pactuado.

Parigrafo Segundo - No caso de alteraeao da legislaedo salarial para condieOes mais favoraveis
aos empregados, estas serdo adotadas automaticamente pela CODEVASF.
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Pagamento de Sahirio — Formas e Prazos

CLAUSULA QUARTA - DATA DE PAGAMENTO
A CODEVASF se compromete a efetuar o pagamento dos salarios entre o primeiro e o quinto dia
Util do mes subseqiiente ao trabalhado.

GRATIFICACOES, ADICIONAIS, AUXILIOS E OUTROS

13° Salario

CLAUSULA QUINTA - ANTECIPACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO
A CODEVASF pagara a titulo de adiantamento do 13° salario, metade da remuneraydo a ser
recebida pelo empregado, no mes das ferias, caso o gozo das ferias tenha inicio no primeiro
semestre.

Paragrafo Unico — Em junho de cada ano a CODEVASF pagara 50% (cinqiienta por cento) do
valor atualizado do 13° salario aos empregados que ainda ndo o tenham recebido.

Auxilio Alimentacio

CLAUSULA SEXTA - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO
A CODEVASF conceders, mensalmente, a seus empregados, a partir de 1°/05/2009, Auxilio
Refeiyao/Alimentaydo no valor total de R$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais),
correspondendo a 22 (vinte e duas) ocorrencias de R$ 22,00 (vinte e dois reais) cada.

Parigrafo Primeiro - A participando dos empregados nos custos do Auxilio Refeiydo/Alimentaydo
sera de 2,0 % (dois por cento) do valor recebido.

Paragrafo Segundo - 0 Auxilio Refeiydo/Alimentaydo sera fornecido a todos os empregados,
exceto nos seguintes casos:

empregados em licenya para atividade politica;
empregados com contrato de trabalho suspenso;
empregados cedidos a outros Orgdos, e que deles ja recebam o beneficio;
empregados em beneficio pelo INSS por periodo superior a 180 (cento e oitenta) dias;

e) empregados participando de cursos de pes-graduaydo no exterior.

Parigrafo Terceiro - Os empregados em beneficio pelo INSS, durante os 180 (cento e oitenta) dias
iniciais de seu afastamento, receberdo o Auxilio Refeiydo/Alimentaydo sem a participando prevista
no paragrafo primeiro, desde que o ultimo afastamento tenha ocorrido a mais de 180 dias.

Parigrafo Quarto - Sera mantida a concessdo de Auxilio Refeiydo/Alimentaydo as e pregadas
afastadas por licenya gestante.
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Paragrafo Quinto - Sera liberado o Auxilio Refeicalo/Alimentacao ate o dia 22 (vinte e dois) do,
mes anterior ao de competencia.

Parigrafo Sexto — No mes de dezembro, a CODEVASF fornecerd aos empregados ativos, Auxilio
Refeicao/Alimentacdo adicional, a titulo de cesta natalina, proporcionalmente ao Mimero de meses
em que receberam o beneficio previsto no caput, sem custo para os mesmos.

Paragrafo Setimo — Fica assegurada pela CODEVASF a continuidade dos restaurantes e refeitOrios
ora em funcionamento. As Superintendencias Regionais ficardo responsaveis pela adocdo de
procedimentos necessarios a instalacão e manutencdo de seus restaurantes e refeitOrios.

Paragrafo Oitavo - A exploracao das instalac'Oes dos refeit6rios por terceiros devera ser feita
respeitando as peculiaridades de cada localidade como forma de garantir seu funcionamento.

Paragrafo Nono - A vantagem ora estipulada nao tern natureza salarial e nab se incorpora
remuneracdo do beneficiärio para quaisquer efeitos.

CLAUSULA SETIMA - AUXILIO TRANSPORTE
A CODEVASF mantera a concessdo do Auxilio Transporte a seus empregados, em pecania ou em
Vale Transporte, nos termos da legislacdo vigente, observado o estabelecido nos paragrafos
subseqUentes.

Parfigrafo Primeiro - A CODEVASF assegurard transporte adequado e seguro, a seus empregados,
nas localidades nao atendidas por servicos de transporte coletivo urbano.

Paragrafo Segundo - Nas localidades onde a CODEVASF mantiver sistema de transporte nao sera
fornecido Auxilio Transporte.

ParAgrafo Terceiro - Dado seu carater indenizatOrio, o beneficio nao integra o salario de quem o
percebe.

Auxilio Sande

CLAUSULA OITAVA - ASSISTENCIA A SAUDE
A CODEVASF mantera o Programa de Assistencia a Safide, denominado CODEVASF-SAUDE,
adequado a legislacäo vigente.

Paragrafo Primeiro — 0 CODEVASF-SAUDE é urn Programa de autogestdo, "coletivo p
adesão" e corn participacao financeira dos empregados, a ser administrado pela CODEVASF e pelos
empregados, conforme estabelecido em seu Regulamento.

Parigrafo Segundo — A nao adesão do empregado ao Programa CODEVASF-SAUDE exime a
CODEVASF de qualquer outra forma de assistencia a saale ao empregado e, por conse4iencia, a
seus dependentes diretos.
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ParAgrafo Terceiro — A CODEVASF compromete-se a repassar a Caixa de Assistencia a Sande
dos Empregados da CODEVASF — CASEC, os recursos oryamentarios e financeiros referentes a.
assisténcia medica e odontolOgica aos servidores, empregados e seus dependentes, para cobrir as
despesas medicas e odontolOgicas, exclusivamente dos empregados e dos seus dependentes diretos
inscritos no Programa CODEVASF-SAUDE.

Paragrafo Quarto — A CODEVASF compromete-se a considerar, em sua proposta orcamentaria
para o exercicio de 2010, referente a Subatividade "Assistëncia Medica e OdontolOgica aos
Servidores, Empregados e seus Dependentes", o valor mensal de R$ 65,00 (sessenta e cinco) reais
por beneficiario do Plano de Sande.

Parigrafo Quinto — A CODEVASF mantera a concessão da antecipacdo de 50% (cinquenta por
cento) do 13° saldrio, no caso de internacdo hospitalar ou enfermidade grave, devidamente
comprovada, do empregado ou de seus dependentes diretos, mediante sua solicitaedo e desde que
ainda ndo tenha recebido tal parcela no ano.

Auxilio Creche

CLAUSULA NONA - AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR
A CODEVASF mantera a concessão de Auxilio Creche/Pre-escolar, mediante o reembolso mensal
das despesas comprovadamente realizadas pelos empregados corn assisténcia pre-escolar a seus
dependentes previdenciarios, no valor teto de R$ 250,00 (duzentos e cinqtienta) reais observadas as
condieOes contidas nos itens subseqtientes.

a) para os dependentes corn idade entre 4 (quatro) meses e 4 (quatro) anos, o empregado
deverd optar por uma das seguintes modalidades:

corn comprovacão — reembolso da despesa corn creche, pre. -escola ou baba, limitado
ao valor estabelecido no caput, sem incidencia de tributaedo; ou
sem comprovaedo — recebimento do valor estabelecido no caput, sujeito a
tributaedo;

b) para os dependentes corn idade entre 4 (quatro) anos e 7 (sete) anos, o reembolso sera
limitado ao teto estabelecido no caput, mediante comprovacao do pagamento da creche
ou da pre-escola;
a comprovacäo da despesa devera ser apresentada no prazo maximo de 6 (seis) meses
apOs o vencimento da mensalidade, por meio de cOpia de boleto bancario ou recibo da
creche ou pre-escola, no qual conste o nome da crianca ou do empregado, m6s de
referencia e CNPJ da instituicão, ou mediante cOpia de registro em Carteira do Trabalho
corn comprovante de pagamento, no caso de baba;
os dependentes matriculados na 1° serie do ensino basic° permanecem corn o direito a
beneficio, ate o limite de idade da alinea "b".

Paragrafo Primeiro - 0 empregado que tenha filho portador de necessidades especiais (deficiëncia
fisica ou mental), sem limite de idade, fard jus, mediante prova anual de incapacidade, a auxilio
mensal no valor estabelecido no caput, destinado a gastos corn ensino especial, nas mesmas
condiebes da alinea "a" do caput.

Parfigrafo Segundo - No caso de filho portador de necessidades especiais que neces ite de
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assistencia / acompanhamento comprovado de seus pais, a CODEVASF compromete-se a avaliar
caso a caso, mediante solicitacao, a melhor forma de atender ao pleito.

Paragrafo Terceiro — Quando ambos os cOnjuges forem empregados da CODEVASF, o
pagamento nao sera cumulativo, obrigando-se os mesmos a designarem o cOnjuge que devera
perceber o beneficio.

Parigrafo Quarto — 0 empregado fard jus ao Auxilio Creche / Pre-escolar desde que declare,
formalmente, que o cOnjuge nao percebe beneficio semelhante para o mesmo dependente.

Paragrafo Quinto - Sera mantida a concessao de Auxilio Creche / Pre-escolar aos empregados
afastados por licenca previdenciaria, por ate 180 (cento e oitenta) dias a contar da data do
afastamento.

Paragrafo Sexto - Dado seu carater indenizatOrio, o beneficio no integra o saldrio de quem o
percebe.

Seguro de Vida

CLAUSULA DECIMA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO
A CODEVASF mantera o Seguro de Vida em Grupo, nos termos vigentes, efetuando, mensalmente,
o desconto correspondente a participacao dos empregados.

Parigrafo Primeiro - A CODEVASF garantird o pagamento do prémio do Seguro de Vida em
Grupo ao empregado afastado em licenca previdenciaria, durante o periodo em que o mesmo
permanecer nessa condicao, sem onus para o empregado.

Parigrafo Segundo — Na renovacao da apOlice de seguro a CODEVASF compromete-se
contratar seguro para todos os empregados, contemplando a inclusao do Auxilio Funeral sem onus
para os mesmos, possibilitando a opcdo de aumento dos valores segurados pelos empregados com
onus para os mesmos.

CONTRATO DE TRABALHO — ADMISSAO, DEMISSAO, MODALIDADES

Desligamento/Demissäo

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
As SecOes Sindicais do SINPAF ficam habilitadas ao cumprimento das disposicOes do Art. 477 -1

§1° da CLT, podendo a CODEVASF, opcionalmente, fazer as homologacOes corn as autoridades do
Ministerio do Trabalho e Emprego.

RELACCIES DE TRABALHO — CONDICOES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E
ESTABILIDADES
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Qualificacio/Formacio Profissional

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
A CODEVASF, por meio da GerCncia de Gestdo de Pessoas, compromete-se a elaborar Programa
Anual de Capacitaedo de Recursos Humanos, mediante amplo levantamento de necessidades de
treinamento e estabelecimento de prioridades para sua execuedo, em articulaedo com as Diretorias
de Areas e Superintendencias Regionais, buscando garantir os recursos oreamentarios e financeiros
necessarios a sua plena viabilizaedo.

Parfigrafo Primeiro - A CODEVASF devera elaborar Programa de Recuperaedo de Empregados
corn o objetivo de promover a adaptaedo dos que estej am corn problemas de dependéncia quimica
ou alcoOlica.

ParAgrafo Segundo — Durante a vigéncia deste Acordo a CODEVASF devera realizar estudos
objetivando o estabelecimento de requisitos, qualificaeOes e criterios a serem observados para a
ocupaedo das funcoes gratificadas.

ParAgrafo Terceiro — Durante a vigéncia deste Acordo a CODEVASF deverd promover cursos de
relaeOes interpessoais e realizar awes junto a seus empregados visando a melhoria do ambiente 	 i
interno e estimulo ao aumento de produtividade.

ParAgrafo Quarto - A CODEVASF compromete-se a incluir em seu orcamento recursos para a
realizaedo de cursos de aprimoramento e capacitaedo para os seus empregados.

Paragrafo Quinto — A CODEVASF, atendendo a interesse de seus empregados, apoiard atividades
culturais e esportivas que promovam a integraedo entre Sede e Superintendéncias Regionais.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - LIBERACAO PARA APRIMORAMEMTO
PROFISSIONAL
A CODEVASF avaliard, caso a caso, as solicitaeOes feitas por seus empregados para participaedo
em programas de formaydo educacional, em area de interesse da CODEVASF, sem prejuizo de sua
remuneraedo.

Paragrafo Primeiro - A CODEVASF, atendendo a interesse de seus empregados, facilitard a
implantaedo do ensino fundamental em suas unidades, promovendo incentivos para os que
freqiientarem regularmente as atividades, bem como aos que atuarem como instrutores.

I(--ParAgrafo Segundo — 0 empregado que participar do Programa de Elevaedo da Escolaridade (1° e
2° Grau), a ser implantado pela Empresa ao longo da vigéncia deste Acordo, quer como aluno quer.
como instrutor/monitor, tera computado o namero de horas do curso concluido corn éxito como
horas de treinamento das dimensOes Corporativa ou Comportamental, a seu encargo, como requisito
para progressdo na carreira.
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Avaliacâo de Desempenho

CLAUSULA DECIMA QUARTA - AVALIACAO DE DESEMPENHO
A CODEVASF poderd conceder aos seus empregados, anualmente e de acordo corn a sua•
disponibilidade orcamentaria, promocdo por merit° ou premiacdo, como resultado do processo de
Avaliacdo de Desempenho.

Assedio Moral

CLAUSULA DECIMA QUINTA - ASSEDIO MORAL
A CODEVASF compromete-se a realizar, na vigencia deste Acordo, estudo visando estabelecer
acOes para o tratamento de ocorrencias que possam ser caracterizadas como assedio moral na
Empresa.

Parigrafo Unico — A CODEVASF viabilizard a realizacdo de palestras sobre assedio moral para os
trabalhadores da Empresa objetivando esclarecer sobre este terra.

Igualdade de Oportunidades

CLAUSULA DECIMA SEXTA - SUBSTITUICAO DE TITULAR DE FUNCAO
GRATIFICADA
Fica assegurado ao empregado que vier a ser designado para substituir o titular de qualquer funcao
gratificada de natureza estrutural, ou de secretaria, por motivo de: ferias, treinamento/curso, Premio
por Assiduidade, licenca medica, viagens ou faltas, o direito de opcdo por receber a remuneracdo,
(salario ou retribuicao, e representacdo) nas mesmas condiceies do titular da fungdo, correspondente
aos dias de substituicao, em conformidade corn o determinado em Regulamento de Pessoal da
Empresa.

Paragrafo Unico - A CODEVASF fard corn que as substituicOes dos titulares de funcOes sejam,
preferencialmente, por funcionarios lotados nas Unidades respectivas.

Estabilidade Aposentadoria

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PROGRAMA DE PREPARACAO DE
APOSENTADORIA
A CODEVASF na vigencia do presente Acordo desenvolverd projeto piloto para implantacdo de um.
Programa de Preparacdo para a Aposentadoria.

Paragrafo Unico - A CODEVASF concederd estabilidade provisOria aos empregados, durante os
12 (doze) meses que antecederem o direito a concessao de aposentadoria voluntaria.

0/
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Outras normas referentes a condiciies para o exercicio do trabalho

CLAUSULA DECIMA OITAVA - PROTECAO AS GESTANTES
A CODEVASF assegurard as suas empregadas gestantes, na hipOtese de estarem expostas ou•
submetidas a condieOes insalubres ou perigosas, na conformidade da legislaedo aplicavel, ou
mediante prescricao medica, o automatic° remanejamento de atividades e/ou local de trabalho,
durante o periodo de gestaedo.

CLAUSULA DECIMA NONA - DIARIAS E LOCOMOCAO
A CODEVASF compromete-se a autorizar viagens a servieo somente quando houver
disponibilidade oreamentdria e financeira efetuando, quando necessario, os adiantamentos relativos
a hospedagem e alimentaedo, corn pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedencia.

CLAUSULA VIGESIMA - SALA PARA MOTORISTAS
A CODEVASF obriga-se a manter onde ja exista e a instalar nas demais localidades onde rid°
exista, local para guarda de material e utensilios pessoais, acomodacdo e descanso nos intervalos de
servico, para os motoristas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - ASSISTENCIA JURIDICA AOS EMPREGADOS
A CODEVASF prestard assistencia juridica e patrocinio advocaticio necessarios a defesa do.
empregado indiciado em inquerito policial e/ou acdo penal, por awes  ocorridas em estrito
cumprimento de suas funcOes.

Outras normas de pessoal

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - CONCESSAO DE BENEFICIOS
Os empregados da CODEVASF cedidos fardo jus, nas condieeies estabelecidas neste instrumento,
aos beneficios: Auxilio Refeiedo/Alimentaedo, Auxilio Transporte, Auxilio Creche/Pre-escolar,
Seguro de Vida em Grupo, Premio Assiduidade, e Plano de SaOde, quando comprovarem que tais
beneficios nä° sdo concedidos pelo Orgdo cessionario.

Parigrafo Unico — A CODEVASF conceders os Exames Medicos Peri6dicos e os beneficios
constantes do caput, exceto o Premio Assiduidade, ao pessoal sem vinculo nomeado para exercicio
de funedo gratificada e aos requisitados, quando comprovarem que tais beneficios ndo sdo recebidos
no Orgdo de origem.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - INSTRUMENTOS PARA GERENCIAMENTO DE
RECURS OS HUMANOS
As propostas, estudos e anteprojetos que se refiram a valorizaedo e ao desenvolvimento dos
empregados deverdo ser encaminhadas ao SINPAF para apreciacdo e sugestdo.
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Paragrafo Primeiro - A CODEVASF compromete-se a dar continuidade aos estudos para
implantacdo de Programa de Participacdo em Resultados, envidando todos os esforcos junto aos
Orgdos externos no sentido de promover sua implantacdo durante a vigencia deste Acordo, mediante
constituicdo de comissdo paritaria.	 /

Paragrafo Segundo - A CODEVASF promoverd treinamento adequado aos empregados que•
tenham suas atividades afetadas devido a mudancas organizacionais, tecnolOgicas ou processos de
automatizacdo.

ParAgrafo Terceiro — A CODEVASF procurard ocupar as vagas existentes em seu quadro,
preferencialmente, com empregados interessados no remanejamento da unidade de lotaedo, antes do
inicio da convocaedo de aprovados em novo concurso pUblico.

Parigrafo Quarto — A CODEVASF se compromete, em conjunto com a Fundacdo Sao Francisco
de Seguridade Social, a adotar as providencias necessarias para implantacdo de urn novo piano de
previdencia complementar - modalidade Contribuiedo Definida, patrocinado pela Empresa.

Outras estabilidades

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - ACOES JUDICIAIS
A CODEVASF ndo fard qualquer tipo de restricdo ao empregado que tiver ingressado corn
reclamaedo trabalhista ou qualquer acao ou medida judicial, perante o poder judiciario.

JORNADA DE TRABALHO — DURACAO, DISTRIBUICAO, CONTROLE, FALTAS

Faltas

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - LIBERACAO EM DIA DE PAGAMENTO
A CODEVASF conceders liberacdo parcial de ponto, por ocasido do pagamento dos saldrios, para
os empregados lotados nas unidades campo e nos Perimetros de Irrigacdo, observadas as
conveniéncias e necessidades do trabalho.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - ABONO DE FALTAS
A CODEVASF abonara as faltas de seus empregados, em caster especial, por ate 5 (cinco dias)
consecutivos, alem dos dias concedidos pela CLT, sem prejuizos de salario, vantagens e demais
direitos, nos seguintes casos:

em caso de nascimento de filho, ao pai, mediante apresentacao do Registro de
Nascimento;
em caso de falecimento de cOnjuge, ascendente ou descendente de primeiro e segundo•
graus, inclusive colaterais (irmdos), sogro e sogra, genros e noras. Caso o sepultamento
ocorra em localidade/região diferente e distante daquela de lotaedo do empregado poderd
ser concedida prorrogaedo do nUmero de dias, em comum acordo corn a Empresa; e
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c) mediante apresentacdo obrigatOria de atestado ou laudo medico que comprove a doenca e
necessidade de acompanhamento de cOnjuge, ascendente ou descendente de 1° grau ou
outros dependentes legais.

FERIAS E LICENCAS

Licenca Adocio

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - LICENCA PARA ADOCAO
A CODEVASF concederd as suas empregadas, licenea em caso de adoedo, nos termos da legislacao
vigente, compreendendo:

120 (cento e vinte) dias para criancas com idade ate 1 (um) ano;
60 (sessenta) dias para criancas com idade entre 1 (um) e 4 (quatro) anos; e

c) 30 (trinta) dias para criancas entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos.

ParAgrafo Primeiro - No caso de empregado, a licenca do pai adotivo sera de 5 (cinco) dias, desde
que a crianca tenha ate 12 (doze) anos de idade.

Paragrafo Segundo - A licenea sera contada a partir da comprovaeao do deferimento, pelo Juiz
competente, da guarda e posse do menor e do requerimento judicial da adocalo.

Outras disposicties sobre ferias e licencas

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - PARCELAMENTO DE FERIAS
A CODEVASF podera autorizar a todos os seus empregados, independente de idade, por solicitacdo
expressa do interessado, o parcelamento do gozo de ferias em dois periodos, sendo o primeiro com
duracao minima de 5 (cinco) dias.

SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR

Condicties de Ambiente de Trabalho

CLAUSULA VIGESIMA NONA - TRABALHO EM CONDICAO ESPECIAL
Nas unidades onde for constatada qualquer alteraeao nas condicOes de trabalho, a CODEVASF
compromete-se a tomar todas as iniciativas para realizar novos laudos. Na impossibilidade de
inspecdo por fiscais do Ministerio do Trabalho e Emprego - MTE a CODEVASF contratard
especialistas de comprovada competencia e credenciados no MTE para levantamento e formulaedo
de laudos das condicOes de insalubridade e periculosidade.

Paragrafo Primeiro - Fica assegurado ao SINPAF a indicacao de representante para acompanhar a•
elaboracao de laudos periciais, ficando desde ja estabelecido que nao havendo indicacdo de
representante por parte do SINPAF, no prazo de 15 (quinze) dias apOs ser notificado, o laudo
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emitido por tecnico contratado pela CODEVASF sera aceito como definitivo na caracterizacao da
insalubridade ou periculosidade.

Parigrafo Segundo - A CODEVASF ao receber o Laudo Tecnico de Condicoes Ambientais do
Trabalho - LTCAT fornecerd cOpia, oficialmente, ao SINPAF.

Parigrafo Terceiro - A CODEVASF concederd aos pilotos de aeronave, na vigacia deste ACT,.
gratificacao pelo exercicio de atividade aerea correspondente a 20% (vinte por cento) do saldrio-
base do empregado.

Equipamentos de Protecio Individual

CLAUSULA TRIGESIMA - SEGURANCA NO TRABALHO
A CODEVASF continuard fornecendo gratuitamente aos seus empregados, equipamentos de
protecao individual (EPI), uniformes e roupas especiais, em quantidade e qualidade adequadas, nos
casos em que as atividades desempenhadas ou as condicOes de trabalho assim recomendarem,
conforme dispositivo legal.

Paragrafo Primeiro - Ficam os empregados obrigados a utilizar os equipamentos de trabalho
fornecidos pela Empresa, ficando sujeitos as sancOes disciplinares devidas caso nao facam o use
adequado dos mesmos, conforme requerido pela atividade desempenhada.

Paragrafo Segundo - Nenhum empregado sera obrigado a trabalhar em atividades insalubres ou
perigosas, caso a Empresa nan the forneca o equipamento necessario estabelecido na legislacdo.
pertinente.

Paragrafo Terceiro - A CODEVASF implementard acOes necessarias a prevencao das ocorréncias
de lesOes por esforcos repetitivos e distArbios osteomusculares relacionados ao trabalho
(LER/DORT), em todos os setores da Empresa, inclusive visando a implantacao de ginastica laboral
nas Superintendéncias Regionais.

CIPA — composicAo, eleieäo, atribuiciies, garantias aos cipeiros

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - COMISSOES INTERNAS DE PREVENCAO DE
ACIDENTES
A CODEVASF garantird o funcionamento da Comissdo Interna de Prevencao de Acidentes - CIPA,
na Sede e nas Superintendëncias Regionais, nos termos da legislacdo especifica.

Parigrafo Primeiro - As eleicties dos membros da CIPA serao efetuadas de acordo com a Portaria
MT n.° 3.214 e 08/99, NR 05 e Portaria SSMT n.° 33, na Sede, nas Superintendencias Regionais e
nas unidades descentralizadas.

Parigrafo Segundo - Os membros titulares da CIPA disporao de 2 (duas) horas semanais de suas
jornadas de trabalho, para desenvolvimento de atividades pertinentes a fulled°.
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ParAgrafo Terceiro - Os membros da CIPA terdo acesso as informacOes de alteracâo de 'layout' e
outros assuntos de seu interesse, para avaliacdo de possiveis riscos a sairde fisica e mental dos
empregados.

Parigrafo Quarto - Fica vedada a dispensa arbitraria ou sem justa causa, dos membros da CIPA,
desde o registro da candidatura ate 1 (um) ano apOs o termino do mandato.

Paragrafo Quinto - A CODEVASF compromete-se a, no prazo de 2 (dois) dias lzteis, pronunciar-
se oficialmente quando de qualquer solicitacdo por escrito encaminhada pela CIPA.

ParAgrafo Sexto - A CODEVASF concederd recursos necessarios a efetivacalo dos treinamentos
especializados em seguranca do trabalho aos membros da CIPA.

Exames Medicos

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - EXAMES MEDICOS E DE PREVENCAO
A CODEVASF compromete-se a realizar, durante a vigéncia deste Acordo, exames medicos
periOdicos conforme legislacdo, extensivos a todos os seus empregados ativos, segundo
programacdo e eriterios a serem estabelecidos.

Parigrafo Primeiro — Adicionalmente poderdo ser solicitados, a criterio do medico, os seguintes
exames: hemograma, triglicerideos, colesterol, glicemia de jejum e EAS; avaliacdo cardiolOgica
(incluso teste ergometrico e eletrocardiograma) para empregados corn idade acima de 40 (quarenta)
anos; alem de consulta ginecolOgica, mamografia ou ecografia mamaria e exame citopatolOgico para
as mulheres, e consulta urolOgica e PSA para os homens corn idade acima de 45 (quarenta e cinco)
anos.

ParAgrafo Segundo — Exames complementares solicitados pelo medico examinador para
empregados que desempenhem atividades corn exposicao a agentes nocivos ou a fatores de risco
poderdo ser autorizados pela Empresa apOs analise pelo medico coordenador do PCMSO -
Programa de Controle Medico de Sar1de Ocupacional.

Parigrafo Terceiro — Os exames previstos nesta clausula serdo sem custo para os empregados.

ParAgrafo Quarto — Os empregados sdo obrigados a comparecer a consulta visando emissão do
Atestado de Sande Ocupacional — ASO.

Paragrafo Quinto — 0 disposto no caput e demais paragrafos delta clausula tambem é aplicavel
aos exames admissionais, de mudanca de funcdo, de retorno ao trabalho e demissionais.

Readaptacio do Acidentado e/ou Portador de Doenca Profissional

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - READAPTACÃO FUNCIONAL
A CODEVASF implantard politica de readaptacdo do empregado reabilitado pela instituicao)
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previdenciaria, em cargo compativel corn a reducao de sua capacidade laborativa, ocorrida em razao
de acidente ou doenca, segundo parecer medico do Orgao oficial.

Outras Normas de Protecäo ao Acidentado ou Doente

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - ACIDENTE DE TRABALHO
A CODEVASF encaminhard ao SINPAF, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, c6pia da
Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) de empregado acidentado.

Parigrafo Primeiro - A CODEVASF garantird tratamento medico-hospitalar, em caso de acidente
de trabalho, sem onus para o empregado, desde que constatado nao ter havido negligencia por parte
do mesmo.

ParAgrafo Segundo — Para os casos de acidente de trabalho:
o periodo de afastamento pelo INSS sera considerado para efeitos de cOmputo do
Adicional por Tempo de Servico; e
caso nao haja retorno a ativa, por ocasiao da rescisao contratual, o eventual saldo de dias
para cOmputo do Premio por Assiduidade, contado da concessao do ultimo bienio e da
data de afastamento, sera convertido em Premio Assiduidade aplicando-se o percentual de
5% dos dias efetivamente trabalhados, a ser convertido em pecania.

RELACOES SINDICAIS

Representante Sindical

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - REPRESENTACAO SINDICAL
A CODEVASF reconhece o SINPAF como legitimo representante dos seus empregados nas
relacOes trabalhistas e previdenciarias.

Liberacin de Empregados para Atividades Sindicais

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - DIREITO A ASSEMBLEIA
A CODEVASF reconhece o direito de seus empregados participarem de assembleia convocada pelo
SINPAF e, para tanto, facultard a liberacdo do auditOrio ou espaco para a realizacao de atos dessa
natureza, na Sede, nas Superintendencias Regionais e nas unidades descentralizadas.

Paragrafo Primeiro - A convocacao sera comunicada a direcao da CODEVASF, com antecedencia
minima de 48 (quarenta e oito) horas.

Paragrafo Segundo - A liberacao do local solicitado para a assembleia fica condicionada a nao
existencia de programacdo agendada pela Empresa.
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Paragrafo Terceiro - As assembleias deverao ser realizadas, de preferencia, no inicio do primeiro
expediente.

Paragrafo Quarto - Quando da ocorrencia de assembleia fora das instalacCies da Empresa a
CODEVASF abonard o ponto dos empregados que participarem efetivamente da mesma.

CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA - LIBERACAO PARA ATIVIDADES SINDICAIS
A CODEVASF assegurard a liberacdo de ponto, em tempo integral, de ate 2 (dois) representantes
sindicais da CODEVASF, eleitos para integrarem a Diretoria Nacional do SINPAF, em exercicio
efetivo, mediante comunicaeao expressa a Gerencia de Gestdo de Pessoas, para o exercicio de
atividades sindicais.

Paragrafo Primeiro - A CODEVASF assegurard a liberaeao de ponto, em tempo integral de 1 (um)
dirigente sindical em cada Seca) Sindical, a ser designado pelo SINPAF junto a Gerencia ou
Unidade de Gestdo de Pessoas da Empresa, para o exercicio de suas atividades sindicais.

Parigrafo Segundo - Os empregados liberados conforme estabelecem o caput e o paragrafo
primeiro desta clausula nä° sofrerao qualquer prejuizo de suas remuneracOes, vantagens e demais
direitos legais, como se no exercicio de suas funcOes estivessem.

Paragrafo Terceiro - Caso seja constatado que dirigentes sindicais, liberados para o exercicio do
mandato sindical, estejam exercendo atividades alheias a atividade sindical, a direcdo da
CODEVASF comunicard o fato ao SINPAF, para providencias.

CLAUSULA TRIGESIMA OITAVA - PARTICIPACAO EM EVENTOS SINDICAIS
Fica assegurado aos dirigentes sindicais, aos conselheiros fiscais e aos delegados sindicais do
SINPAF, o direito de participarem de eventos sindicais (congressos, cursos, fOruns de debates,
encontros, plenarias, etc.), corn a liberaedo do ponto por ate 10 (dez) dias anuais, nao cumulativos,
sem onus para a Empresa.

Paragrafo Unico - A participaedo no evento deverd ser comunicada a Empresa, por escrito, em
documento encaminhado a chefia imediata, corn antecedencia minima de 2 (dois) dias tateis.

ContribuicOes Sindicais

CLAUSULA TRIGESIMA NONA - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL
A CODEVASF descontard a contribuiedo associativa sindical, na folha de pagamento mensal e, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, recolherd o numerdrio aos cofres do SINPAF, comprometendo-se A-A-6
encaminhar relaeao nominal, em ordem alfabetica, dos empregados filiados corn os respectivok
descontos, por Superintendencia Regional e Sede.

CLAUSULA QUADRAGESIMA - CONTRIBUICÃO AO FORTALECIMENTO SINDICAL
A CODEVASF compromete—se a descontar ern favor do SINPAF o valor correspondente a 1% (urn
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por cento) sobre o salario base corrigido na forma estabelecida por este Acordo Coletivo de todos
seus empregados sindicalizados ou ndo, atraves da primeira folha de pagamento subsequente
assinatura dente Acordo.

ParAgrafo Primeiro — 0 desconto previsto no caput ndo sera efetuado ou sera devolvido ao
empregado que manifestar oposicdo, de forma individual e por escrito junto ao SINPAF, ate 30
(trinta) dias apes a assinatura do Acordo Coletivo.

Parigrafo Segundo — A devolucdo sera procedida na folha de pagamento do mes subseqiiente ao
desconto realizado, devendo o SINPAF encaminhar a relacdo das devoluceies a serem efetuadas.

Paragrafo Terceiro — E de responsabilidade do SINPAF a divulgacdo e coleta das manifestacOes
de oposicdo ao pagamento dessa contribuicdo, cabendo a CODEVASF prestar os esclarecimentos*
devidos, quando solicitados pelo empregado.

Paragrafo Quarto — A CODEVASF ficard isenta de qualquer responsabilidade, no caso de
interpelacOes judiciais ou extrajudiciais, por parte dos empregados, sendo que as eventuais
reclamaceies ou awes relativas a devolucdo das contribuicOes, de que trata o caput, deverdo ser
propostas diretamente contra o SINPAF, seu exclusivo beneficiario.

Outras disposiciies sobre relacão entre sindicato e empresa

CLAUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA - INSTALACOES E QUADROS DE AVISOS
A CODEVASF conceders instalaceies para o necessärio funcionamento das representacOes sindicais
do SINPAF, Comisseies Interims de Prevencdo de Acidentes - CIPA e Caixa de Assistencia dos
Empregados da CODEVASF - CASEC, corn seus respectivos quadros de avisos externos, para
comunicacdo de assuntos de interesse dos empregados, vedada a divulgacdo de materia ofensiva a
quern quer que sej a.

Outras disposicks sobre representacio e organizacio

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA - NEGOCIACCIES DO ACORDO COLETIVO
A comissdo de negociacdo do ACT, representando os empregados, sera constituida pelos
presidentes das Secoes Sindicais da base da CODEVASF, ou seus substitutos legais, e por membros
da Direcdo Nacional do SINPAF, a criterio desta.

CLAUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA - COMISSOES PARITARIAS
A CODEVASF assegurard a participacdo dos empregados indicados pelo SINPAF para as
comisseies paritarias, criadas para tratar de trabalhos especificos e por periodo definido, para as
reuniOes de trabalho, apes a anuencia de suas chefias imediatas.

Paragrafo Primeiro - Todas as despesas de deslocamento e estadia dos empregados indicados pe1p
SINPAF para participacdo nas comissOes paritarias sera() custeadas pelo mesmo (SINPAF).
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Paragrafo Segundo - A CODEVASF podera, a seu criteria participar do custeio das despesas
previstas no paragrafo anterior.

DISPOSICOES GERAIS

Mecanismos de Solucao de Contlitos

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUARTA - COMISSOES DE CONCILIACÃO PREVIA
A CODEVASF e o SINPAF na vigencia deste Acordo comprometem-se a realizar negociacOes
visando implementar norma para constituicdo e funcionamento de ComissOes de Conciliacdo Previa
estabelecidas pela Lei no 9958/00, corn a atribuicdo de conciliar conflito individual de trabalho.

Aplicacio do Instrumento Coletivo

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA - IMPLEMENTACAO DO ACORDO
Ao SINPAF cabe, juntamente corn a Empresa e seus empregados, a responsabilidade pelo
acompanhamento do cumprimento das cldusulas deste Acordo.

Paragrafo Primeiro - A CODEVASF, a partir do inicio da vigencia deste instrumento,
compromete-se a constituir comissdo, composta de tres membros, incumbida de acompanhar a
implementacdo e o cumprimento do presente Acordo, conforme previsto no caput, bem como
representar a Direcao da Empresa no relacionamento corn o SINPAF.

Paragrafo Segundo - Todos os problemas relacionados corn o ndo cumprimento do Acordo
deverdo ser comunicados pelo SINPAF imediatamente a CODEVASF por escrito.

Paragrafo Terceiro - A CODEVASF compromete-se a fazer analise dos eventuais problemas .
comunicados pelo SINPAF e, no prazo maxim° de 30 (trinta) dial, responder formalmente,
indicando as medidas que serdo tomadas para resolve-los.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEXTA - COMPROMISSO ENTRE AS PARTES
As partes comprometem-se a respeitar e cumprir as condicOes e compromissos acordados em ata de
negociacdo que rido tenham sido objeto de clausula especifica deste Acordo.

Outras Disposicties

CLAUSULA QUADRAGESIMA SETIMA - DESCONTOS AUTORIZADOS
A CODEVASF, desde que tido haja manifestacdo contraria de seus empregados, fica autorizada a
proceder o desconto das seguintes contribuicOes mensais e outras parcelas similares:

a) contribuicOes mensais dos filiados do SINPAF e da ASSEMCO;
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despesas medicas e de sande do Programa CODEVASF SAt1DE;
alimentacdo/refeicdo e transporte;
seguro de vida em grupo;
contribuicOes para a Fundacdo Sdo Francisco; e

f) contribuicOes extraordinarias para o SINPAF e para a Fundacao Sao Francisco.

CLAUSULA QUADRAGESIMA OITAVA - ACESSO AS INFORMACOES
Fica assegurado aos empregados o acesso aos seus documentos funcionais, inclusive processos de
natureza disciplinar, ficando a Empresa obrigada a retificar as incorrecOes comprovadas.

ParAgrafo Primeiro - A CODEVASF, quando solicitada, fornecera aos seus empregados cOpia
autenticada dos documentos a que se refere o caput desta cldusula.

Parigrafo Segundo - A CODEVASF divulgard, mensalmente, no Boletim Informativo, de forma
clara, todas as informacCies referentes a seus atos administrativos, inclusive as referentes a liberacao
de recursos para o piano de sande, encaminhando 1 (uma) cOpia ao SINPAF.

Parigrafo Terceiro - A CODEVASF devera comunicar ao SINPAF, ate o 15° (decimo quinto) dia
de cada mes subseqUente ao fato todas e quaisquer demissOes e/ou contratacOes feitas bem como
afastamentos/retornos de licenca previdenciaria.

CLAUSULA QUADRAGESIMA NONA - PROGRAMA DE METAS
A CODEVASF compromete-se a implementar durante a vigéncia do Acordo urn Programa de
Metas individuais e coletivas.

ParAgrafo Unico - A CODEVASF fomecera todos os documentos ou informacOes relativas ao
tema objeto de discussão, quando solicitado pelo SINPAF.

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO
	

VALTER CAUBY ENDRES
Presidente da CODEVASF

	
Presidente do SINPAF
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