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Estiveram reunidos por videoconferência, 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 2021. 

A reunião iniciou-se com abertura pela CH, com o Superintendente dando boas vindas a todos. 
Em seguida, iniciou uma apresentação de slides contendo:  

A. Decreto Estadual nº 65.463/2021, que veda a realização de concurso público até o final do 
ano de 2021; 

B. Proposta de manutenção de 12 cláusulas sociais e sindicais, nas mesmas condições, 
quantidades e critérios do Acordo Coletivo 2020/2021, sendo elas: 

o Garantia no Emprego 

o Complementação Auxílio-Doença, Previdenciário e Acidentário 

o Delegados Sindicais 

o Dirigentes Sindicais 

o Participação nos Resultados 

o Piso Salarial dos Engenheiros 

o Licença Maternidade 

o Sistema de Registro de Ponto 

o Prorrogação da Jornada de Trabalho 

o Descanso Semanal Remunerado 

o Adicional de Turno e Escala de Revezamento 

o Concessão dos Adicionais de Insalubridade e Periculosidade 

C. Situação atuarial do Plano de Saúde, com proposta de melhorias durante 18 meses que 
incluem: 

1) REDE CREDENCIADA 

Para o item melhoria da rede credenciada, foram consideradas as implementações 
conforme quadro a seguir, exceto o credenciamento do Laboratório Fleury, pois o cálculo 
atuarial apontou que somente ele será responsável pelo consumo de praticamente todo 
o resultado superavitário do ano de 2020.  
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Plano 
Abertura 

Ambulatório  
Inclusão 
Hospital 

Inclusão 
Laboratório 

Digna Sabesp 1 - - - 

Digna Sabesp 2 

Santa Cruz 
R$ 178.639,50 

0,54% 

Santa Catarina 
R$ 1.945.806,56 

5,86% 

Delboni 
R$ 845.367,15 

2,55% 

Digna Sabesp 3 

Santa Catarina 
R$ 1.417.179,76 

0,70% 

Oswaldo Cruz 
R$ 2.029.368,53 

1,00% 

Fleury 
R$ 19.667.421,04 

9,71% 

 

2) EXAMES PREVENTIVOS 

Para o item exames preventivos foram considerados as isenções de coparticipação nos 
seguintes exames preventivos: 

o Colo do útero (Papanicolau); 

o Mamografia digital; 

o PSA livre e total; 

o USG abdômen total;  

o Terapias para tratamento de LER / DORT. 

 

3) COPARTICIPAÇÃO 

Para o item coparticipação foram considerados as seguintes alterações: 

     

 (1) redução da coparticipação em consultas, exames e terapias; 

 (2) ampliação do número de consultas eletivas e em pronto-socorro sem incidência de 
coparticipação, de 02 para 04 ano em cada modalidade; 

 

Variáveis Plano I Plano II Plano III Resultado % 

Coparticipação 
(%) 

Consultas 10% 2% 15%  5% 20% 10% 

-R$1.957.424,07 0,81% 

Exames 5% 2% 10% 5% 15% 10% 

Terapias 5% 2% 10% 5% 15% 10% 

Isenção consultas/ano 
atual 2 eletivas + 2 PS 

04 eletivas                
+ 04 PS 

04 eletivas               
+ 04 PS 

04 eletivas                 
+ 04 PS 

Limitador por exame  
(atual = R$ 178,88) 

R$ 25,00 R$ 50,00 R$ 100,00 

Copart. grupo familiar 
(substitui teto R$ 355,28 por vida) R$ 100,00 R$ 200,00 R$ 300,00 

Aumento de rede 
credenciada 

Não Sim Sim -R$6.423.234,21 2,67% 

Custo 
anual: 

Coparticipação  -R$ 24.665,25 -R$ 432.903,52 -R$ 1.499.855,30 

-R$8.380.658,28 3,48% Rede Credenciada R$ 0,00 -R$ 2.976.685,93 -R$ 3.446.548,29 

Total -R$ 24.665,25 -R$ 3.409.589,45 -R$ 4.946.403,59 
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 (3) redução do valor limitador de coparticipação por exames; 

 (4) alteração do desconto da coparticipação em relação ao teto que passará a ser por grupo 
familiar e não mais por vida, e mesmo assim com valor reduzido em comparação ao valor 
vigente;  

Restou ainda proposto, que esse modelo irá vigorar por 18 meses, com novo estudo atuarial 
no 12º mês, a qual servirá de base para eventual revisão de critérios com o intuito de manter 
a sustentabilidade dos planos de saúde.  

Ao final da apresentação, foi enfatizada a garantia de data base em 01/05/2021 e exibido 
novamente o calendário de negociação, com as próximas reuniões marcadas para os dias 27 
e 29/04/2021.  

O representante da empresa informou que todas as propostas apresentadas nas reuniões de 
negociação coletiva 2021, estão condicionadas à aceitação dos Sindicatos e das Assembleias 
os trabalhadores na sua totalidade, e em de caso de não aceitação, o conjunto de propostas 
será retirado. 

Posteriormente, foi aberto para os representantes sindicais se pronunciarem sobre as 
medidas apresentadas. Seguem abaixo principais comentários: 

Sintec: Avaliou positivamente as medidas apresentadas relativas ao plano de saúde e a 
manutenção das cláusulas do acordo anterior. 

Sasp: Avaliou positivamente as medidas sobre plano de saúde e enfatizou a importância de a 
Companhia ter garantido a data bate e a ultratividade do acordo anterior. Afirmou que espera 
avanço nas cláusulas econômicas.  

Seesp: Reconheceu a importância das medidas apresentadas e aguarda proposta sobre as 
cláusulas econômicas para realizar assembleia. 

Sintius: Pediu por reajuste de salários e benefícios. Enfatizou que sua base sindical está com 
grande expectativa pelas cláusulas econômicas e espera reajuste que cubra a alta no preço 
dos alimentos. 

Sintaema: Pediu aumento do número de participantes para as próximas reuniões. Considerou 
que as medidas apresentadas foram um avanço razoável, mas que a proposta ainda é 
insuficiente. Reconheceu a importância da garantia da data base, ultratividade do acordo 
anterior e proposta de melhoria do plano de saúde. Pediu avanço para as cláusulas 
econômicas, em especial os benefícios ligados à alimentação. Reforçou pontos da reunião 
anterior, como a vigência de 2 anos do acordo coletivo e o apelo pela vacinação contra a Covid-
19 dos empregados operacionais. 

Por fim, foi feito o encerramento pela CH, onde foram reforçados os efeitos da pandemia no 
cenário atual, os quais geraram dificuldades para as negociações coletivas, mas que a Sabesp 
tem conseguido avançar mais do que as outras empresas do estado.  
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São Paulo, 22 de abril de 2021. 

 
Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – Sabesp 

 Sindicato dos Engenheiros no Estado de São 
Paulo – SEESP 

 
  Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo 

– SASP 

 
  Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e 

Meio Ambiente de São Paulo – Sintaema 

 
  Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 

Urbanas de Santos, Baixada Santista, Litoral Sul e 
Vale do Ribeira – Sintius 

 
  Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível 

Médio (2º Grau) no Estado de São Paulo – Sintec 

 


