
Nº 99, quarta-feira, 27 de maio de 2009 771 ISSN 1677-7042

Cláusula Sétima
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
A VALEC pagará a título de adicional de insalubridade, R$

83,00, R$ 124,50 ou R$ 166,00, se o grau de insalubridade for
mínimo, médio ou máximo, respectivamente, dependendo das con-
dições de trabalho do empregado e de acordo com os termos do laudo
concessório.

Cláusula Oitava
ADICIONAL DE RISCO DE VIDA
A VALEC pagará 15% (quinze por cento) do salário nominal

a título de risco de vida aos empregados integrantes das classes de
Agente de Segurança Ferroviária, Assistente de Segurança Ferroviária
e Vigilante Ferroviário.

Cláusula Nona
AUXÍLIO MATERNO INFANTIL
A VALEC manterá o pagamento do auxílio materno-infantil,

atualmente no valor de R$ 51,30 (cinqüenta e um reais e trinta
centavos), a ser atualizado de acordo com o índice de reajuste salarial
estabelecido neste instrumento, por filho de qualquer natureza, aí
compreendidos os adotivos, enteados ou menor que viva sob a de-
pendência exclusiva do empregado, devidamente comprovado, até
que a criança complete 7 (sete) anos de idade, observado, no que
couber, o disposto na Resolução do Diretor de Recursos Humanos da
extinta RFFSA - RDIREH No- 16/92, de 23.06.92.

Parágrafo Primeiro. O auxílio acima será concedido median-
te a apresentação do comprovante da(s) matrícula(s) da criança(s) em
creche ou pré-escola e mantido mediante a apresentação mensal de
recibo(s) de pagamento(s).

Parágrafo Segundo. Sem prejuízo da concessão, nos termos
do parágrafo anterior, a VALEC pagará 01 (um) auxílio por criança,
para cobertura de despesas com a guarda do(s) dependente(s) não
matriculado(s) em creche ou pré-escola, independentemente de com-
provação, limitado a 02 (duas) crianças.

Parágrafo Terceiro. No caso de dependentes excepcionais
e/ou inválidos, comprovadamente, não haverá limite de idade.

Parágrafo Quarto. Nos casos em que a entidade familiar seja
formada por mais de 1 (um) empregado da VALEC, apenas 1 (um)
fará jus ao benefício.

Cláusula Décima
AUXÍLIO TÍQUETES ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO
A VALEC fornecerá tíquetes alimentação/refeição em nú-

mero de 30 (trinta) unidades, mensalmente, de acordo com a opção
feita pelo empregado entre um ou outro, mantidas as condições e
regulamentação vigente, observando-se o seguinte:

a) o valor unitário facial do tíquete atual é de R$ 13,39 (treze
reais e trinta e nove centavos) ao dia, sendo reajustado com o mesmo
índice aplicado aos salários;

b) manutenção, nos casos de afastamento por acidente de
trabalho, pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Cláusula Décima Primeira
VALE TRANSPORTE
A VALEC concederá vale-transporte aos empregados oriun-

dos da extinta RFFSA que necessitarem de deslocamento intermu-
nicipal e interestadual para cumprimento da jornada de trabalho nor-
mal e extraordinária, nos termos da Lei.

Parágrafo Primeiro. A VALEC concederá Vales-Transporte
até o penúltimo dia útil de cada mês.

Parágrafo Segundo. Para os empregados lotados em escri-
tórios cuja localidade não é servida pelo sistema de vales-transporte,
a VALEC fará o pagamento do referido benefício em pecúnia.

Cláusula Décima Segunda
DOENÇAS PROFISSIONAIS E ACIDENTES DE TRABA-

LHO
A VALEC se obriga a manter o controle das doenças ocu-

pacionais estabelecendo que a CIPA, Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes terá acesso a todas as informações e dados estatísticos
das doenças profissionais e acidentes de trabalho sofridos pelos em-
pregados.

Parágrafo Único. A VALEC remeterá ao sindicato de base,
quando solicitado, relatórios e dados estatísticos de tais eventos.

Cláusula Décima Terceira
ACIDENTE DE TRABALHO - REEMBOLSO DE DES-

PESAS
A VALEC pagará todas as despesas que o empregado venha

a incorrer por motivo de acidente de trabalho, desde que a empresa
não mantenha convênio com hospitais ou não existam hospitais pú-
blicos ou conveniados com o Sistema Único de Saúde - SUS, que
propiciem o pronto e adequado atendimento.

Parágrafo Único. A VALEC compromete-se a proceder ao
pagamento do disposto no caput até no máximo 07 (sete) dias úteis,
a partir da entrega do pedido do empregado no setor de Recursos
Humanos.

Cláusula Décima Quarta
APOSENTADORIA ESPECIAL
A VALEC fornecerá aos empregados ativos, oriundos da

extinta RFFSA o Formulário de Exposição a Agentes Agressivos
(PPP), se a ele fizerem jus, com o objetivo de comprovar a exposição
acima dos níveis de tolerância a tais agentes.

Parágrafo Único. O formulário será fornecido com base nos
laudos elaborados pela VALEC, para o período de sua competência,
obedecendo às características do ambiente no período trabalhado pelo
empregado.

Cláusula Décima Quinta
AUXÍLIO FUNERAL - DESPESAS DE REMOÇÃO
A VALEC pagará as despesas decorrentes da remoção e dos

funerais dos empregados falecidos em acidentes de trabalho.
Parágrafo único. Nos casos de falecimento de empregados,

inclusive por morte natural, ocorridos nas interjornadas fora da sede e
nos casos de transferência ex-officio, no período de adaptação à nova
sede (2 anos), a VALEC arcará com as despesas relativas à remoção
do falecido para a cidade de origem.

Cláusula Décima Sexta
ESTABILIDADE POR ACIDENTE DO TRABA-

LHO/DOENÇA PROFISSIONAL
A VALEC não rescindirá o contrato de trabalho dos em-

pregados ativos oriundos da extinta RFFSA, afastados por mais de 15
(quinze) dias por motivo de acidente do trabalho e/ou doença pro-
fissional, antes de transcorridos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
de alta do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, salvo por
motivo de falta grave.

Parágrafo Primeiro. Caso o empregado fique incapacitado
parcialmente para o exercício do cargo em que se encontra, poderá
ser readaptado e reenquadrado no PCS da categoria, segundo as
normas da Empresa.

Parágrafo Segundo. Os empregados reabilitados pelo INSS
serão reabsorvidos na função em que forem julgados capazes, desde
que existente no PCS.

Parágrafo Terceiro. As reabilitações poderão ser feitas sem o
afastamento do empregado, devendo nessa hipótese, receber seu sa-
lário sem qualquer tipo de perda.

Parágrafo Quarto. As despesas decorrentes de readaptação,
tais como, deslocamento do empregado de sua sede de trabalho para
o local de readaptação, serão cobertos pela VALEC.

Parágrafo Quinto. A VALEC entregará os laudos médicos
e/ou psicológicos aos empregados que passarem por processo de
readaptação, quando requerido pelo mesmo.

Parágrafo sexto. A VALEC se obriga a efetuar os exames de
saúde em seus empregados por ocasião de rescisão contratual (Exa-
mes Demissionais), além de outros conforme disposto na NR-7.

Cláusula Décima Sétima
ABONO PLANSFER
A VALEC manterá até 30 de abril de 2009, o pagamento do

ABONO PLANSFER, corrigindo-o pelo mesmo índice de correção
dos salários, estabelecido neste instrumento.

Parágrafo Primeiro. A partir de 1º de maio de 2009, fica
extinto o ABONO PLANSFER, mediante a incorporação de seu valor
na remuneração dos empregados ativos, oriundos da extinta RFF-
SA.

Parágrafo Segundo. Os ferroviários aposentados beneficiados
pelos disposto nas Leis No- s. 8.186, de 1991, e 10.478, de 2002, não
receberão acréscimo decorrente da incorporação de que trata o pa-
rágrafo anterior, uma vez que já incorporaram o ABONO PLANS-
FER, em seus respectivos proventos, por ocasião da passagem de sua
inatividade.

Cláusula Décima Oitava
EXAME MÉDICO PERIÓDICO
A VALEC fará exames periódicos, no mínimo anualmente,

salvo nos casos onde haja exigência de períodos mais curtos, sendo
estes realizados sempre após descanso regulamentar, a critério das
áreas médico-psicológicas.

Parágrafo Primeiro. A VALEC incorporará nos exames pe-
riódicos, exames preventivos de câncer de mama e útero às suas
empregadas, bem como exames preventivos de próstata de seus em-
pregados.

Parágrafo Segundo. A VALEC disponibilizará os resultados
dos referidos exames aos empregados interessados.

Parágrafo Terceiro. A VALEC permitirá que os empregados
à disposição do Serviço Médico para fins de revisão médica tenham
sua freqüência apontada como efetivo serviço.

Parágrafo Quarto. Os exames médicos nas revisões serão
efetuados de acordo com o cronograma da gerência local, observadas
as escalas de trabalho.

Cláusula Décima Nona
POLÍTICA DE SAÚDE
A VALEC, por meio do setor de Recursos Humanos, for-

mulará e executará programas médico-sociais, objetivando a recu-
peração dos trabalhadores dependentes de álcool e drogas.

Cláusula Vigésima
PRIMEIROS SOCORROS
A VALEC fica obrigada a manter no local de trabalho, em

lugar apropriado e de fácil acesso, caixas de primeiros socorros com
os medicamentos básicos.

Cláusula Vigésima Primeira
POLÍTICA GLOBAL SOBRE AIDS
Consoante recomendação da Organização Internacional do

Trabalho, não será exigido, por parte do empregador, exame ad-
missional e/ou pedido que denuncie o vírus da AIDS.

Parágrafo Primeiro. A VALEC respeitará a confidencialidade
de toda informação médica, inclusive sobre a situação pessoal relativa
ao HIV.

Parágrafo Segundo. O empregado não é obrigado a informar
à VALEC sobre a situação em relação ao HIV/AIDS, conforme có-
digo de ética médica.

Parágrafo Terceiro. A VALEC não fará qualquer discrimi-
nação ao empregado portador do vírus HIV.

Parágrafo Quarto. A VALEC não dispensará, salvo por mo-
tivo de falta grave, devidamente comprovada, os empregados por-
tadores do vírus HIV.

Cláusula Vigésima Segunda
TRANSFERÊNCIA - MOTIVO SAÚDE
A VALEC viabilizará os pedidos de transferência, quando

solicitada por razões de saúde do empregado ativo ou de seus fa-
miliares diretos, desde que existam unidades da Empresa na loca-
lidade desejada para se efetivar tal transferência.

Cláusula Vigésima Terceira
UNIFORME PROFISSIONAL
Determina-se o fornecimento gratuito de uniformes, desde

que exigido seu uso pelo empregador.
Cláusula Vigésima Quarta
ABONO DE FALTA - CONCURSO PÚBLICO

A VALEC dispensará os empregados ativos oriundos da ex-
tinta RFFSA para participarem de concursos públicos, sem prejuízos
pecuniários, incluindo suas vantagens e benefícios, mediante com-
provação.

Cláusula Vigésima Quinta
ABONO DE FALTAS / ESTUDANTES
A VALEC abonará ausências ao trabalho dos empregados

ativos estudantes regularmente matriculados nas escolas de primeiro,
segundo e terceiro graus, em cursos oficiais ou reconhecidos, nos dias
dos exames exigidos pelas escolas ou cursos durante o ano civil,
desde que comuniquem com antecedência de quarenta e oito horas e
apresentem comprovantes idôneos até dois dias subseqüentes a rea-
lização dos exames.

Cláusula Vigésima Sexta
ABONO / GREVE NO TRANSPORTE COLETIVO
A VALEC abonará o dia de ausência ou atraso de empregado

ativo quando este for impedido de comparecer ao local de trabalho,
em conseqüência de movimento paredista no transporte coletivo de
passageiros (urbano e intermunicipal) habitualmente utilizado pelo
empregado.

Cláusula Vigésima Sétima
ABONO DE HORAS - VANTAGENS PECUNIÁRIAS
A VALEC abonará as horas necessárias para o empregado

ativo receber vantagens pecuniárias estabelecidas por lei, pagas atra-
vés da rede bancária (PIS/PASEP, INSS, auxílio natalidade, IRPF),
bem como folha suplementar, adiantamentos e 13º salário.

Cláusula Vigésima Oitava
ALEITAMENTO MATERNO
A VALEC se obriga a conceder duas horas diárias, à escolha

da empregada ativa, para aleitamento de seus filhos, até que os
mesmos completem 12 (doze) meses.

Cláusula Vigésima Nona
ASSISTÊNCIA JURÍDICA A EMPREGADO
A VALEC prestará assistência jurídica aos empregados ati-

vos oriundos da extinta RFFSA, quando a demanda de ordem cri-
minal for oriunda do exercício da atividade profissional, sendo en-
volvidos os mesmos em processos judiciais resultantes da relação de
emprego.

Parágrafo Primeiro. Esta assistência jurídica compreenderá o
acompanhamento de empregados, por meio de profissional especia-
lizado do Departamento Jurídico da VALEC, que poderá ser es-
colhido em comum acordo com o empregado, desde as delegacias de
polícia até as instâncias superiores, quando forem prestar esclare-
cimentos na condição de réus.

Parágrafo Segundo. A VALEC providenciará e custeará a
despesa judicial do empregado nos locais onde não haja órgão ju-
rídico próprio e o atendimento não possa ser feito por profissional
especialista do seu quadro.

Parágrafo Terceiro. Todos os empregados que se enquadra-
rem no disposto do "caput", deverão oficializar a solicitação do acom-
panhamento jurídico, mediante ofício protocolado em qualquer órgão
da VALEC.

Cláusula Trigésima
AUSÊNCIA - MOTIVO DE CATÁSTROFE
A VALEC abonará as ausências dos empregados que forem

atingidos por catástrofes ou calamidades públicas.
Cláusula Trigésima Primeira
COMISSÕES DE IGUALDADE E OPORTUNIDADE
A VALEC compromete-se a apurar todas as situações de-

nunciadas formalmente pelas vítimas, relativas a casos de assédio
sexual, moral, discriminação racial, credo religioso, deficiência física
permanente ou temporária, com a assistência do Sindicato de Base.

Cláusula Trigésima Segunda
DANOS MATERIAIS
A VALEC não cobrará de seus empregados os danos cau-

sados com quebra de materiais, equipamentos, ferramentas e uten-
sílios, salvo quando comprovada a existência de dolo.

Cláusula Trigésima Terceira
ESTABILIDADE PRÉ-APOSENTADORIA
A VALEC não poderá dispensar seus empregados oriundos

da extinta RFFSA optantes pelo FGTS, durante os 36 (trinta e seis)
meses imediatamente anteriores à aquisição do direito à aposenta-
doria, ressalvados os casos de acordo.

Cláusula Trigésima Quarta
ESTABILIDADE À GESTANTE
A VALEC assegurará estabilidade no emprego à empregada

gestante, de 180 (cento e oitenta) dias após o término da licença
maternidade.

Parágrafo Primeiro. A VALEC assegurará à empregada ges-
tante seu imediato remanejamento quando no local de trabalho esteja
exposta a qualquer agente nocivo, insalubre ou perigoso, para outro
local na VALEC, ficando assegurada, se houver o remanejamento de
função, a irredutibilidade de remuneração.

Parágrafo Segundo. É vedado à VALEC exigir de suas em-
pregadas atestado de laqueadura de trompas, teste de gravidez ou
qualquer outra imposição contrária aos preceitos constitucionais con-
cernentes aos direitos individuais, ao princípio da igualdade entre os
sexos e proteção da maternidade.

Cláusula Trigésima Quinta
FÉRIAS / FRACIONAMENTO MESES NOBRES
A VALEC garantirá o desdobramento das férias dos em-

pregados ativos, em dois períodos, nunca inferiores a 10 (dez) dias,
nos termos do parágrafo primeiro do artigo 134 da CLT, sempre que
houver interesse do empregado.

Parágrafo Primeiro. A VALEC viabilizará um sistema de
férias que permita, periodicamente, condições de serem gozadas nos
meses considerados "nobres" (janeiro, fevereiro, julho e dezembro).

Parágrafo Segundo. Considerando a legislação atual, con-
forme preconiza o art. 134 da CLT, maiores de 50 (cinqüenta) anos e
menores de 18 (dezoito) anos, as férias serão concedidas de uma só
vez.




