
12/05/22 (Quinta-feira)
9h30 NA ESCADARIA DA 

EMPRESA 

PAUTA REAJUSTES PENDENTES 
E ACORDO COLETIVO DE 
TRABALHO

ASSEMBLEIA 
DOS TRABALHADORES
DA  COHAPAR

MAIORES INFORMAÇÕES:
Av. Mal. Floriano Peixoto, 96   |   3º andar   |   Centro   |   Curitiba   |   PR   

Fone: 41 3223-7744 - Fax: 3068-3620    |    www.sindaspp.org.br

SENGE, ASSISTENTES SOCIAIS E ARQUITETOS

ATENÇÃO!
PESSOAL DAS REGIONAIS PODERÃO 

ACOMPANHAR A ASSEMBLEIA AO VIVO 
E TAMBÉM ENVIAR DÚVIDAS PELO CHAT 

ATRAVÉS DO LINK ABAIXO:

 TOQUE AQUI PARA PARTICIPAR 
DA ASSEMBLEIA AO VIVO 

ID DA REUNIÃO: 818 2219 2273 SENHA DE ACESSO: 056717

https://us02web.zoom.us/j/81822192273?pwd=bURNNHcrZ28vdkwxd0cvVGd4aTdmdz09


PAUTA REIVINDICAÇÕES COHAPAR 2022
1. CUMPRIMENTO IMEDIATO DO 

REAJUSTE DA CONVENÇÃO 
COLETIVA DE TRABALHO 
2020/2021; - 2,05%, COMO 
ESTÁ NA JUSTIÇA, QUEREMOS 
ACORDO JUDICIAL PARA 
PAGAMENTO, COMO ESTÁ 
SENDO REALIZADO NO TECPAR;

2. CUMPRIMENTO IMEDIATO DO 
REAJUSTE DA CONVENÇÃO 
COLETIVA DE TRABALHO 
2021/2022, 8,9%;

3. CUMPRIMENTO IMEDIATO DO 
REAJUSTE DA CONVENÇÃO 
COLETIVA DE TRABALHO 
2022/2023; ASSIM QUE SAIR O 
REGISTRO DA CCT2022/2023;

4. VALE REFEIÇÃO - R$1.200,00 
(VALORES CORRIGIDOS PELAS 
CONVENÇÕES COLETIVAS DE 
TRABALHO) 

5. ATUALIZAÇÃO DE DIÁRIAS 
PARA VIAGENS NO VALOR DE 
40,00(QUARENTA REAIS) ;

6. REDUÇÃO DO DESCONTO DO 
VALE-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 
DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA 
2%;

7. EQUIPARAÇÃO DOS BENEFÍCIOS 
DE AUXILIO CRECHE E AUXILIO 
GRADUAÇÃO COM O BENEFÍCIO 
DE ALIMENTAÇÃO;

8. REALIZAR AS PROGRESSÕES 
PREVISTAS EM PCS COM 
REALÇÃO ÀS PROMOÇÕES POR 
ANTIGUIDADE, QUE DEPENDEM 
APENAS DO CUMPRIMENTO DO 
CRITÉRIO OBJETIVO ALUSIVO AO 
TRANSCURSO TEMPORAL;

9. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA 
PARA ATENDIMENTO A 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 
A CONCESSÃO DA REDUÇÃO 
DE CARGA HORÁRIA, SERÁ 
BASEADA NOS TERMOS DO 
ART. 63 DA LEI N.º 18.419, 
DE 7 DE JANEIRO DE 2015 E 

NO DECRETO 3003 DE 08 DE 
DEZEMBRO DE 2015;

10. ABONO DOS DIAS PONTES A 
PARTIR DE ABRIL 2022;

11. VOLTA DOS 15MINUTOS DE 
INTERVALO DE ALMOÇO PARA 
AS ASSISTENTES SOCIAIS (6H); 

12. TELETRABALHO: MANUTENÇÃO, 
INCLUSÃO E REABERTURA 
DE VAGAS PARA ADESÃO AO 
PROJETO DE TELETRABALHO.

12.1. PROPOSTA
Apresenta-se, para inclusão em pau-
ta de Acordo Coletivo de Trabalho 
2022-2023, com a COHAPAR, pro-
posta para manutenção, inclusão e 
reabertura de vagas para adesão ao 
projeto de teletrabalho da Compan-
hia, conforme exposto a seguir:
Manutenção – visto haver rumores 
de intenção da diretoria em inter-
romper o projeto-piloto de teletrab-
alho;
Inclusão – tendo em vista que os 
empregados que se encontravam em 
grupo de risco não puderam aderir 
ao projeto-piloto, por já estarem em 
regime de teletrabalho, podendo-se 
depreender que estariam “automati-
camente” inscritos/habilitados, uma 

vez que o objetivo do referido pro-
jeto era a adoção desse regime de 
trabalho;
Reabertura – em caso de entendi-
mento contrário quanto à inclusão 
automática dos funcionários que já 
estavam em teletrabalho, por força 
da lei[1], e para novos interessados.

12.2. FATOS
Nem todos os empregados aderiram 
ao projeto, num primeiro momento, 
e outros tiveram seu pedido negado, 
sendo então viável a reabertura de 
vagas.
Além disso, em 18/11/2021, através 
da Instrução Normativa (IN) nº 009/
PRES, a COHAPAR dispôs sobre a re-
tomada definitiva do trabalho pres-
encial, a partir de 22/11/2021, para 
todos os funcionários que não es-
tavam inscritos no projeto-piloto de 
teletrabalho. Alguns funcionários 
conseguiram, nessa época, após re-
torno ao regime presencial e instau-
ração de processo administrativo, 
retomar o regime de teletrabalho, 
sendo considerados como casos ex-
cepcionais. Porém, esses emprega-
dos (em torno de 30) foram convoca-
dos, novamente e definitivamente, 
para retorno ao trabalho presencial 
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em 04/04/2022, através de Comuni-
cado da empresa.

12.3. JUSTIFICATIVA AO PLEITO
A diretoria da COHAPAR elaborou 
um projeto-piloto que ofereceu 
condições especiais de trabalho re-
moto para colaboradores de carreira, 
mesmo para os casos que não se en-
quadram no grupo de risco de agra-
vamento da COVID-19. Insta salientar, 
que na época da implantação do pro-
jeto-piloto de teletrabalho, instituído 
através da Instrução Normativa (IN) nº 
12/PRES, de 24/09/2020, os emprega-
dos que se enquadravam como Gru-
po de Risco para Covid-19 (maiores 
de 60 anos, casos de comorbidades, 
entre outros), já estando em teletra-
balho por força de lei, não puderam 
aderir ao referido projeto.
Não obstante, analisando o projeto, 
pode-se compreender que a IN nº 12/
PRES, de 24/09/2020, ainda estaria 
vigente, visto que não houve estip-
ulação temporal para a adesão pelo 
empregado, sequer limitação de va-
gas, estabelecendo-se, entrementes, 

que a adesão ao regime de teletrabal-
ho, tal qual destinado pelo ato norma-
tivo ordinatório, é facultativo ao em-
pregado efetivo, mediante aprovação 
do gestor da unidade organizacional, 
bem como do Diretor da unidade de 
lotação do empregado.
Para os empregados tratados como 
casos excepcionais, devia ser viabi-
lizada sua regular adesão ao projeto-
piloto de Teletrabalho, não havendo 
que se falar, com todo respeito, em 
“solicitações excepcionais antes da 
abertura oficial de vagas” e/ou “per-
manência temporária em teletrab-
alho”.
Além disso, em 20/12/2021, o Gover-
no do Estado do Paraná, regulamen-
tou a lei que instituiu o teletrabalho, 
através do Decreto nº 9.879. Nesse 
Decreto, também não houve estipu-
lação temporal, considerando que o 
servidor interessado em exercer suas 
atividades de forma remota deverá 
encaminhar um Formulário de Mani-
festação de Interesse à chefia imedia-
ta, conforme modelo elaborado pela 
CGT.

Decreto Estadual nº 4.298, de 19 de 

março de 2020, que declara situação 

de emergência em todo o território 

paranaense, nos termos do COBRADE 

nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas 

virais, para fins de prevenção e en-

frentamento à COVID-19;

Decreto Estadual nº 4.230, de 16 e 

março de 2020, que dispõe sobre 

medidas para o enfrentamento da 

emergência de saúde pública decor-

rente do Coronavírus – COVID 19 e al-

terações dadas pelo Decreto Estadual 

nº 5.686, de 15 de setembro de 2020 

e Decreto Estadual nº 5.692, de 18 de 

setembro de 2020;

Decreto Estadual nº 5.679, de 14 de 

setembro de 2020, que regulamenta 

o regime de teletrabalho;

Resolução SESA nº 1129, de 21 de 

setembro de 2020, que estabelece de 

forma excepcionalíssima o regime e 

a rotina de trabalho de todos os ser-

vidores do Estado do Paraná ante a 

emergência de saúde pública decor-

rente da pandemia de COVID 19.
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