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ACT Celtins: Prazo para comprovação de estabilidade aposentadoria
O novo Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) da Celtins negociado em julho/2014 e registrado no último
dia 23 no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), traz na cláusula 29ª que se refere à estabilidade
para aposentadoria, dois parágrafos novos que requerem melhores esclarecimentos. É de
conhecimento de todos, a garantida da estabilidade provisória no emprego aos trabalhadores da
Celtins, em um período de 12 (doze) meses anteriores ao tempo necessário para requerimento da
aposentadoria junto ao INSS, seja ela por idade (65 anos para homem ou 60 para mulher), por tempo
de contribuição (35 anos de contribuição para homem e 30 para mulher) ou por atividade especial (25
anos de exposição em atividades de risco).
A partir da data de assinatura e registro do ACT, que aconteceu em 23/02, os trabalhadores que
estiverem prestes a entrar no período de estabilidade provisória, deverão comprovar o direito a essa
estabilidade, através de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou demais
documentos aceitos pela Previdência Social ao departamento de gestão de pessoas da empresa, em
até 1 (um) ano antes de completar o tempo necessário para requerer a aposentadoria. O departamento
de pessoas certificará o recebimento por escrito, mediante entrega de recibo.
Para os empregados que neste momento já estejam a menos de um ano para requerer o benefício de
aposentadoria ou que já tenham requerido o benefício junto ao INSS, deverão entregar até o dia 25 de
março de 2015 os documentos comprobatórios (CTPS ou demais documentos aceitos pela Previdência
Social) no departamento de gestão de pessoas da Celtins, para usufruírem da estabilidade provisória.
Abaixo, modelo de carta para encaminhamento dos documentos (Fazer em 2 vias).

MODELO DE CARTA
Local, ___de ________ de 201__.

À
Área de Gestão de Pessoas
Cia. de Energia Elétrica do Estado do Tocantins – Celtins
Palmas/TO.
Conforme previsto na cláusula 29ª (Estabilidade Aposentadoria) do Acordo coletivo de Trabalho
celebrado entre o Steet e a Celtins para vigorar de 1º de maio de 2014 a 30 de abril de 2016,
encaminho em anexo cópia dos documentos comprobatórios da minha estabilidade provisória.
Sem mais,
Atenciosamente.
______________________________
Nome do Empregado
Matrícula

