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Histórico - Movimentação 2015

Movimentação AplicadaCenário

Crise hídrica severa
Impacto financeiro significativo/ redução de 
receita:
• Programa de Bônus, 
• Programas de incentivo à economia de 

água;
• Viabilização de obras emergenciais. 

TRT: Termo de Audiência de Conciliação nº 108/2015, foi
estabelecido “...que a Sabesp estude formas alternativas
de aplicação do enquadramento do Plano de Cargos e
Salários, de modo a que este enquadramento se dê
linearmente.”

Após entendimentos com a Comissão de Política Salarial –
CPS, foi considerado:
- aplicação de 1%, na remuneração base dos empregados 

elegíveis, como "vantagem pessoal“;
- sem impacto nas tabelas salariais, valores dos benefícios 

e futuras admissões. 

A manutenção da prestação de serviços à
população foi garantida pelo esforço
integrado de todos os empregados, assim
não seria adequada a diferenciação do
desempenho naquele momento.



Movimentação 2021 

Cenário Atual

Pandemia COVID-19
Impactos gerados pela pandemia
• Instituição do Home Office;
• Distanciamento Social;
• Restrições aos grupos de risco;
• Gerenciamento remoto;
• Impedimento de cursos presenciais;
• Limitação de repasse do conhecimento;
• Home Office do Bem / Acompanhamento 

psicológico.

Solicitação das Entidades Representativas dos empregados 
SINTAEMA, SINTIUS, SEESP E SASP

"... que de maneira excepcional, ...os recursos do plano de 
carreira, que será aplicado em fevereiro  de 2021, sejam 
distribuídos de maneira linear e igualitária para todos os 
trabalhadores da CIA. 

DECISÃO DIRETORIA COLEGIADA
Aplicação de 1% da folha de pagamento, base dez/2020 = 
R$ 808.495, para os empregados elegíveis (12.351):

- 0,5% = R$ 404.248, na remuneração base de 12.351 
empregados elegíveis, como “vantagem pessoal”;

- sem impacto nas tabelas salariais e valores dos benefícios.

E
- 0,5% para promoção dos empregados elegíveis, mediante 

indicação gerencial.

Por defendermos o reconhecimento por
resultados, entendemos que o momento
requer isonomia, em função das limitações
impostas pela pandemia a determinados
grupos.

Movimentação a ser Aplicada



Empregado elegíveis e não elegíveis

DIRETORIA ELEGÍVEIS NÃO ELEGÍVEIS

C - GESTÃO CORPORATIVA 554 21

F - FINANCEIRA 159 18

M – METROPOLITANA 5.777 194

P – PRESIDENCIA 149 25

R - SISTEMAS REGIONAIS 5.356 163

T - TECNOLOGIA 355 17

X - EMPREGADOS CEDIDOS 1 37

TOTAL 12.351 475
Posição Dez/2020



EMPREGADO ELEGÍVEL 

• Empregado ativo em fev /2021 (pelo menos 1 dia)

• Avaliação das Competências com nota ≥ 3

• Cargos em extinção na vacância, acima do teto da carreira/função

• Contratados Livre Provimento (Superintendente, Assessor Diretoria, Assistente Diretoria, Ouvidor)

• DOOs (Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, Sabesprev, Metrô e Sindicatos)

Definição de Empregado elegível e não elegível – Promoção Linear

EMPREGADO NÃO ELEGÍVEL 

• Avaliação das Competências com nota < 3

• Não Avaliado

• Avaliação não finalizada

• Afastado durante todo o período de 01 a 28/02/2021 (receberá quando 

do retorno)

• Empregados cedidos de Guarulhos, Santo André e Mauá

• Empregados admitidos há menos de 1 ano em 01/02/2021



Cronograma | Etapas

Etapas Período

Divulgação

Sindicatos 18/Jan/2021 – 16h

Comissão de Gestão de Pessoas, Departamentos 
Administrativos e áreas de RH

19/Jan/2021 – 9h30

Comunicação aos empregados pelos Gerentes 19/Jan/2021 – 14h

Período da 
Indicação

Indicação dos empregados 19 a 29/Jan/2021

Implantação SAP 01 a 05/Fev/2021




