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CPFL PIRATININGA  
PROPOSTA FINAL DA MPLANTAÇÃO DA ESCALA 6x8x3  

PARA OS TÉCNICOS DA SUBTRANSMISSÃO 
  

Após várias tratativas e a última reunião realizada por videoconferência em 16 de outubro de 2020 
com representantes da CPFL Piratininga e, diante da apresentação via carta nº 0007/PGT de 4 de fe-
vereiro e posteriormente carta nº 0036/PGT de 9 de fevereiro em resposta à GAP 020/2021 com a 
proposta final que versa sobre a padronização da escala dos Técnicos de Subestações, Técnicos 
de Proteção e Automação e Técnicos de Telecomunicaç ões, o SINTEC-SP – Sindicato dos Técni-
cos Industriais de Nível Médio do Estado de São Paulo comunica que realizará assembleias de acor-
do com cronograma que segue, para apresentação e deliberação dos técnicos envolv idos nessa 
proposta , conforme edital publicado em 12 de fevereiro de 2021 (Jornal Agora São Paulo – Caderno 
Agora – Página A10).  
Assim, disponibilizamos a proposta final da empresa, bem como os  locais, datas e horários das as-
sembleias  presenciais , sempre mantendo o protocolo de segurança necessário em virtude da pan-
demia de coronavírus (COVID 19).  
 

PROPOSTA FINAL PARA DELIBERAÇÃO  
 

1. Os técnicos do departamento de subtransmissão da CPFL Piratininga (Técnicos de Subestações, 
Técnicos de Proteção e Automação e Técnicos de Telecomunicação) que atualmente trabalham no 
regime de turno fixo em escala 5x2 de 08h00, passam a trabalhar em regime de turno fixo em escala 
6x3 de 08h00 a partir de 1º de março de 2021. Assim, os colaboradores deixam de trabalhar 40h se-
manais e passam a trabalhar em média 37h20m por semana. 
 
2. Os horários de entrada, saída e intervalo para repouso e alimentação serão padronizados pela 
CPFL Piratininga, ficando a critério dos colaboradores escolherem entre uma das opções abaixo: 
 A) Entrada às 07h30 e saída às 17h00 com 1h30 de almoço; 
 B) Entrada às 07h30 e saída às 16h30 com 1h00 de almoço. 
 
3. Pagamento de uma indenização para compensação da supressão das horas extras em dias de fol-
ga, que deixarão de ser realizadas na nova escala, a ser inserida na folha de pagamento no mês da 
alteração da escala, calculada com base na Súmula 291 do TST, transcrita a seguir:  
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SÚMULA Nº 291 – HORAS EXTRAS 
A supressão total ou parcial, pelo empregador, de s erviço suplementar prestado com habitua-
lidade, durante pelo menos 01(um) ano, assegura ao empregado o direito à indenização cor-
respondente ao valor de 1 (um) mês das horas suprim idas, total ou parcialmente, para cada 
ano ou fração igual ou superior a seis meses de pre stação de serviço acima da jornada nor-

mal. O cálculo observará a média das horas suplemen tares nos últimos 12 (doze) meses ante-
riores à mudança, multiplicada pelo valor da hora e xtra do dia da supressão. 

 
O cálculo será feito de forma individualizada, levando em consideração a média de horas extras reali-
zadas nos últimos 12 meses; ou seja, janeiro a dezembro de 2020, multiplicada pela quantidade de 

anos que o empregado ficou na escala 5x2. Para os colaboradores que participaram do projeto piloto 
realizado na cidade de Votorantim, o cálculo levará em consideração a média de horas extras realiza-
das nos últimos 12 meses anteriores à realização do projeto; ou maio de 2018 a abril de 2019.  
 
4. Pagamento de uma indenização adicional para compensação da mudança da rotina de trabalho no 

valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) para cada colaborador, a ser realizada em folha de paga-
mento no mês da alteração da escala.  

 
5. Pagamento de um bônus de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) aos técnicos que participaram do projeto 

piloto realizado na cidade de Votorantim no período de 25 de abril de 2019 até 20 de setembro de 
2020, como forma de compensação pelo período que atuaram na escala 6x8x3. 

 
6. Estabelecimento de um mecanismo de compensação de horas dentro do próprio mês, que viabilize 

as ausências programadas e consensuais com a liderança, dos colaboradores por questões parti-
culares, e a compensação das horas através de realização de horas extras. 

 
7. Os feriados que caírem nos dias de trabalho da escala 6x3 serão remunerados com o acréscimo 

de valor equivalente a 8 horas, sendo que o tempo que ultrapassar o horário normal de trabalho 
naquele dia passará a ser remunerado como uma hora extra a 100%. 

 
8. Para os colaboradores que estiverem com o contrato de trabalho suspenso ou interrompido devido 

à doença ou acidente de trabalho, o pagamento dos itens 3, 4 e 5 acima mencionados será reali-
zado no momento do retorno ao trabalho após mudança de escala. 

 
9. Implantação de um plano de carreira para aos técnicos do departamento de subtransmissão, con-

siderando os seguintes critérios: 
  A) Criação de um cargo único, com escopo multidisciplinar nas atividades da subtransmissão, com 

os níveis de senioridade “I”, “II” e “III”; 
B) As atuais três carreiras de Técnicos de Subestação, Automação e Proteção, e Telecomunica-
ções, passarão a ser enquadradas no cargo acima; 
C) As adequações de eventuais distorções salariais entre o atual salário do técnico e as referên-
cias iniciais do novo cargo serão ajustadas a partir de março de 2021, com o prazo de término até 
o mês de agosto de 2021.  
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10. Criação de um grupo de estudo para atualização dos documentos PPRA, LTCAT, PCMSO e 

PPPs dos técnicos, cujos assuntos deverão ser direcionados para discussão no comitê men-
sal de saúde e segurança do trabalho.  

 

CRONOGRAMA DAS ASSEMBLEIAS  
 

17/02/2021 – QUARTA-FEIRA 
JUNDIAÍ  

(07h00 em primeira convocação, e 08h00 em segunda c onvocação com qualquer número 
de presentes):  

Av. Antônio Barzareli – Subestação – Terra da Uva – Vila Hortolândia 
SALTO  

(12h00 em primeira convocação, e 13h00 em segunda c onvocação, com qualquer 
número de presentes): 

Av. da Convenção Republicana, S/N – Subestação Porto Góes 
VOTORANTIM  

(15h00 em primeira convocação, e 16h00 em segunda c onvocação com qualquer número 
de presentes): 

Rua Paschoal Geronimo Fornazari – Subestação Votorantim 
 

18/02/2021 – QUINTA-FEIRA 
CUBATÃO   

(07h00 em primeira convocação, e 08h00, em segunda convocação com qualquer número 
de presentes): 

Av. Henry Borden – Vila Paulista 
SANTOS  

(12h00 primeira convocação, e 13h00, em segunda con vocação com qualquer número de 
presentes): 

Av. Francisco Manoel, 1019 – Jabaquara 
 

Além das localidades acima especificadas, com a finalidade de garantir a mais ampla participação 
dos técnicos nas decisões, o SINTEC-SP poderá realizar assembleias em outras localidades e 
datas, mediante prévia convocação através de boletins sindicais.  
 
Em caso de dúvidas ou para esclarecimentos, favor consultar os diretores Narciso Donizete Fon-
tana (fontana@sintecsp.org.br ) ou Nelson Henrique Silva Spressão 
(nelsonspressao@sintecsp.org.br ).  

 

 
FILIE-SE AO  SINTEC-SP 

www.sintecsp.org.br 
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 “Juntos, Somos mais Fortes!” 

 


