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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, além da convidada Associação dos Aposentados e 
Pensionistas – AAPS, para a terceira de Negociação Coletiva 2022. 

A reunião iniciou-se com o Superintendente da CH exibindo a agenda da reunião, e 
marcando reunião com a AAPS para tratar das demandas expostas nas primeiras reuniões. Em 
seguida, a representante da Diretoria M falou sobre segurança nas portarias e apresentou 
contratos celebrados que apresentaram bons resultados e queda no número de ocorrências. 
Ao abrir a palavra para os sindicalistas, estes pediram mais divulgação, novas medidas e 
adoção do mesmo modelo na diretoria R. O representante da Diretoria R, por sua vez 
discorreu sobre as mediadas tomadas por sua Diretoria e os tratamentos que serão adotados 
para mitigação dos riscos. 

Na sequência, o advogado Humberto Muzel fez uma apresentação sobre jornadas de 
trabalho, enfatizando as mudanças no cenário atual e os modelos de escala de revezamento. 
Os sindicalistas reforçaram o pedido por reposição de empregados atuantes nas escalas de 
trabalho da Sabesp.  

Posteriormente, o assessor da Célula de Saúde passou uma apresentação sobre a rede 
de atendimento do convênio médico Vivest na Baixada Santista e Vale do Ribeira, 
demonstrando que as regiões apresentam números expressivos de credenciamentos, sanou 
algumas dúvidas expostas pelos sindicalistas na reunião anterior e na presente.  

Após as apresentações dos convidados, o Superintendente da CH retomou a palavra e 
exibiu apresentação de slides contendo novas propostas da Sabesp, conforme seguem: 

 Retomada da Comissão de Estudos sobre Jornadas de Trabalho, em razão da 
significativa mudança e novas oportunidades para adequação das escalas de 
revezamento, considerando, principalmente a qualidade de vida dos empregados; 

 Complementação de auxílio doença para empregados no limbo previdenciário, 
considerando os seguintes critérios: 

o Valor da Antecipação 

 Para empregados SEM complementação salarial será antecipado mensalmente 
50% do valor do salário base; 

 Para empregados COM complementação salarial será antecipado 50% do teto 
do benefício previdenciário (em 2022 o teto está em R$ 7.087,22). 

o A antecipação será concedida apenas ao empregado: 

 Em ALTA pelo INSS e INAPTO pela área médica da Sabesp; 

 Durante o período no limbo previdenciário limitado em até três meses. 

o Devolução da Antecipação 

 Recurso aceito pelo INSS: devolução do valor antecipado em uma única vez, 
quando do pagamento retroativo pelo INSS; 

 Recurso negado pelo INSS: devolução do valor antecipado em até 12 parcelas 
mensais em folha de pagamento. 
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 Ampliação do limite máximo de sessões de Teleatendimento para Suporte Emocional 
no Programa Qualidade de Vida Sabesp:  

o De:    05 sessões por pessoa;  

o Para: 05 sessões por pessoa + 05 novas sessões se houver recomendação do 
psicólogo. Para casos em que for ainda, recomendável a manutenção do 
tratamento: + laudo do psicólogo para sua continuidade, por meio do convênio 
médico, conforme as regras do Plano de Saúde. 

 Manutenção da cláusula de Garantia no Emprego de 98% do efetivo de pessoal em 
30/04/2022, até abril de 2023, mantendo-se os demais critérios estabelecidos no ACT 
2021/2022; 

 Reajuste para os benefícios pelo IPC/FIPE acumulado no período de maio de 2021 a 
abril/2022, estimado em 11,53%, a partir de 01/05/2022, mantidos os demais critérios 
do ACT 2021/2022, conforme seguem: 

o Cesta Básica – de R$ 420,21 para R$ 468,66 (reajuste estimado); 

o Vale Refeição – de R$ 40,43 para R$ 45,09 (reajuste estimado); 

o Gratificação de Férias – Valor fixo de R$ 2.126,92 para R$ 2.372,15 (reajuste 
estimado), mantido o 60% da diferença; 

o Auxílio Creche – de R$ 597,90 para R$ 666,84 (reajuste estimado). 

Os participantes foram informados de que todas as propostas apresentadas nas 
reuniões de negociação coletiva 2022/2023 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 
medidas apresentadas. Seguem abaixo principais comentários: 

Sintec: Pediu por aumento nos benefícios acima do IPC, pois considera que a inflação real seja 
maior do que a apontada pelo índice. Reforçou pedido para considerar dados das unidades na 
formulação dos PPP e para a padronização dos pagamentos de plantão à distância, 
defendendo que esta pode ser discutida na comissão de estudo sobre jornadas de trabalho. 
Sinalizou assembleia para o dia 28/04. 
 
Sasp: Avaliou bem a questão do limbo previdenciário, mas pediu que os descontos sejam feitos de 
maneira mais branda. Sinalizou positivamente para a retomada da comissão sobre jornadas. Sobre 
a pauta específica, pediu que seja aberta negociação para equiparação de gestores das áreas 
jurídicas a nível de gerente de departamento e também para a reclassificação da tabela salarial 
dos advogados. Espera reposição com aumento real.  
 
Seesp: Pediu aumento real nos salários e benefícios, e solicitou reunião específica para tratar da 
correção da curva salarial dos engenheiros. Sinalizou assembleia para o dia 28/04. 
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Sintius: Avaliou que há espaço para melhoria na proposta econômica neste cenário de 
recuperação pós pandemia, repondo também a perda salarial de 2020, ano no qual não houve 
reajuste. Sinalizou assembleia para o dia 28/04.  
 
Sintaema: Considera que houve evolução na negociação, mas há necessidade de melhorar o 
reajuste. No que diz respeito a comissão de estudos sobre jornadas de trabalho, considera que 
pode ser retomada, mas salientou que a solução passa por reposição de pessoal. Sinalizou 
assembleia para o dia 28/04. 
 

Por fim, foi feito o encerramento pela CH e confirmada a próxima reunião para o dia 
28/04.  

 

São Paulo, 20 de abril de 2022. 
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