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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 terceira reunião de Negociação Coletiva 2021. 

A reunião iniciou-se com o Superintendente da FT mostrando dados econômico-financeiros 
da Sabesp nos últimos anos, com ênfase nos investimentos e lucratividade. 

Em seguida, o Superintendente da CH apresentou as seguintes propostas, considerando as 
negociações coletivas 2021: 

• Implantação do PPP digital – disponibilização de aplicação que permita ao empregado 
solicitar o Perfil Profissiográfico Profissional via celular, bem como pedir revisão, caso 
não esteja de acordo. 

• Lavagem de uniformes – contratação de empresa que ofereça o serviço continuado de 
locação de uniformes, incluindo lavagem, desinfecção, secagem e passagem a ferro, 
para os cerca de 6.300 empregados que utilizam os uniformes da Companhia. 

• Teletrabalho – disponibilização de cadeira já utilizada pelo empregado na Sabesp, 
mediante assinatura de Termo de Responsabilidade pela utilização de equipamentos 
cedidos pela Companhia. 

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 
de 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 
propostas apresentadas: 

Sintec: Enfatizou que é importante que a lavagem de uniformes seja feita com as precauções 
necessárias para evitar danos ao material anti chamas de algumas peças. Apoiou a proposta 
relativa ao teletrabalho, mas pediu maiores avanços. 

Sasp: Avaliou positivamente a proposta do PPP digital. Salientou a expectativa pelas 
cláusulas econômicas. Comentou sobre a preocupação com a contaminação de uniformes.  

Seesp: Apoiou a proposta de disponibilização da cadeira ao empregado, mas pediu que 
constasse cláusula de teletrabalho no Acordo Coletivo. Reconheceu a importância das 
propostas apresentadas pela Sabesp. 

Sintius: Apoiou a proposta do PPP digital e da lavagem de uniformes, mas mencionou 
preocupação com a logística para o processo de locação e retirada das peças. Enfatizou que 
devem haver mais discussões acerca do teletrabalho. Pediu que fosse apresentada uma 
agenda de discussão sobre o Plano de Cargos e Salários (PCS).  
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Sintaema: Informou que após a reunião seria realizada uma live informativa para seus sócios. 
Apoiou o PPP digital e a relevância da lavagem dos uniformes. Reconheceu avanços na 
proposta de teletrabalho, mas pediu melhorias, como uma definição clara de regra para 
horário de trabalho do empregado. Solicitou que a Sabesp fizesse orientação para os 
empregados acerca da realização do exame toxicológico devido à nova legislação de trânsito 
e estudasse a possibilidade de arcar com os custos do exame. Pediu vacinação, eleição de 
conselheiro representante dos empregados e aumento real nos benefícios ligados à 
alimentação,  

Por fim, foi feito o encerramento pela CH e confirmada a próxima reunião para o dia 29/04.  
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