
 
   
 

ATA DE REUNIÃO 
 

 

Estiveram reunidos na Avenida do Estado, 561 - Ponte Pequena, representantes da Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP e dos Sindicatos Sintaema, Sintius, dos Engenheiros, 
dos Advogados e Sintec para a segunda reunião de Negociação Coletiva 2019. 

O tema discutido foi jornada de trabalho, uma vez que as pautas apresentadas trazem diversas 
solicitações relacionadas ao assunto e por parte da Companhia existe a necessidade de discutir modelos de 
jornadas de trabalho que contemplem as peculiaridades da empresa. De tal forma foi proposto criar uma 
comissão paritária para debater o assunto com maior profundidade com o intuito de buscar alternativas que 
contemplem todas as partes. 

Para iniciar a discussão, foi apresentada a palestra “Jornada de Trabalho – Questões Técnicas” por 
um consultor externo independente o qual, entre outros assuntos, abarcou as questões legais relacionadas 
a jornada de trabalho, escalas de revezamento e jornada ininterrupta de revezamento, e no final foi aberto 
um período para perguntas e respostas. 

O presidente do Sintaema destacou que a legislação relacionada a jornada de trabalho protege o 
trabalhador, afirmou que o empregado deve receber a hora extra realizada, e ainda que que a solução para 
o excesso de horas extras é a contratação de empregados. O presidente do Sintius disse que a apresentação 
foi esclarecedora e reforçou a necessidade de concurso público para contratação de empregados. 

Pelo Sintius foi feita a reivindicação que a Sabesp aumente a garantia de emprego de 98% para 99% 
para os empregados sindicalizados e 1% para os não sócios. Por parte da empresa foi dito que não há 
legalidade em colocar cláusulas no acordo que diferencie os empregados sindicalizados dos não 
sindicalizados. 

Os sindicatos realizarão as assembleias nas seguintes datas:  Sintius, Sintaema e SASP – dia 14/05; 
Sintec – dia 16/05. Informaram que irão debater com os empregados a Campanha Salarial e deliberar o dia 
21/05/2019 como data final para que a empresa apresente propostas para as reivindicações sindicais. A 
próxima reunião de negociação será realizada no dia 14/05, as 10h. 

São Paulo, 10 de maio de 2019. 
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