
O SINTTEL-MG convoca os trabalhadores da ICOMON para apreciação e deliberação
acerca da proposta da empresa para o Programa de Participação nos Resultados (PPR-
2021). A Assembleia será no dia 12/04/2021, de 09h às 12h, virtualmente, com acesso
pelo link: https://global.gotomeeting.com/join/154354557.

 

ASSEMBLEIA GERAL ICOMON – PPR 2021

ICOMON
07 de ABRIL DE 2021

 

Terão direito ao pagamento do PPR, todos os Empregados da Empresa, que tiverem
trabalhado durante o período de apuração do programa, relativo ao período Janeiro a
Dezembro 2021;

Os Empregados ativos, admitidos, aposentados por invalidez e os desligados sem
justa causa receberão proporcionalmente ao número de meses trabalhados; 

As Empregadas afastadas em licença maternidade terão direito ao recebimento do
PPR de forma integral o período de afastamento, como se trabalhando estivessem;

Os Empregados afastados por doença profissional ou acidente de trabalho, durante a
vigência do presente Plano, serão contemplados de forma integral, referente ao período
de afastamento;

Os Empregados que estiverem afastados em auxilio doença previdenciário, receberão
proporcionalmente aos meses trabalhados;

Para efeito de cálculo dos meses trabalhados será considerado a fração igual ou
superior a 15 dias no mês, exceto as situações de concessão de férias;

Não fazem parte integrante do presente Acordo os prestadores de serviço com
Contrato Temporário, regidos pela Lei 6.019/74, bem como os trabalhadores de
fornecedores que mantenham Contrato de Prestação de Serviços com a Empresa.

Critério de elegibilidade:

https://global.gotomeeting.com/join/154354557


Indicadores

- O&M: O valor do PPR será calculado semestralmente, com base nos serviços
executados, os quais são medidos mensalmente através da pontuação de desempenho do
contrato, definidos no caderno de encargos do cliente.

- TABELA REDUTORA: Após a apuração
do valor do PPR do semestre, ao qual o
funcionário terá direito a receber, será
aplicado o índice de ausências
injustificadas, conforme tabela:

 

- DTX: O valor do PPR será calculado
semestralmente, com base nos serviços
executados, os quais são medidos
mensalmente através da pontuação de
desempenho do contrato, definidos no
caderno de encargos do cliente.

- Observações:

- No dia 30/09/2021 a empresa pagará o resultado do Primeiro Semestre de 2021 a todos
os trabalhadores elegíveis e abrangidos nas cláusulas estabelecidas do programa.

- No dia 30/03/2022 a empresa pagará o resultado do Segundo Semestre de 2021 a todos
os trabalhadores elegíveis e abrangidos nas cláusulas estabelecidas do programa.



EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA – O SINTTEL-MG, entidade
constituída para coordenação, defesa e representação legal dos trabalhadores em
telecomunicações, na base territorial compreendida pelo Estado de Minas Gerais,
convoca, na forma estatutária, todos os trabalhadores, empregados da empresa:
ICOMOM na base territorial de Minas Gerais, para participarem da Assembleia Geral
Extraordinária de modo virtual em razão do estado de calamidade pública que foi
declarado no país a partir de Março de 2020, pela plataforma
https://global.gotomeeting.com/join/154354557, no dia -12 de Abril de 2021, de
09:00 as 12:00 horas.

O voto se dará através do  através da plataforma citada acima com tudo, em
conformidade com o edital abaixo discriminado, em primeira convocação e, na falta de
quórum mínimo estabelecido pelo Estatuto Social, trinta minutos depois em segunda
convocação, com qualquer número de trabalhadores, sobre a seguinte ordem do dia:
1) Discussão e deliberação da Proposta apresentada pela empresa, visando a
celebração do Acordo de PLR – 2021; 2) Autorização para a Diretoria do SINTTEL-MG
empreender negociação coletiva, ajuizar dissídio coletivo ou quaisquer ações que
sejam necessárias à defesa dos interesses da categoria profissional, caso frustradas
as negociações coletivas; 3) Deliberação e discussão sobre a instalação em caráter
permanente da Assembleia Geral Extraordinária; 4) Outras deliberações pertinentes.
Belo Horizonte, 07 de Abril de 2021. Comissão Executiva do SINTTEL-MG.
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