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 Mesmo neste período de agravamento da pandemia do novo coronavírus, o Sindágua-DF lutou arduamente pela negociação coletiva, adotando como 
estratégia de enfrentamento a antecipação dos debates de todo o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). Essa decisão levou em conta que, no atual cenário 
de muitas incertezas, não poderíamos pensar em perdas das nossas garantias e redução dos nossos direitos.
  A categoria deliberou pela pauta de reivindicações já no início de janeiro, com o intuito de antecipar a negociação e se preparar para os ataques à classe 
trabalhadora que não dão trégua nem mesmo na pandemia. Dessa forma, o Sindicato propôs um calendário com a realização da primeira rodada de 
reuniões no dia 1.º de fevereiro, sempre respeitando as regras de isolamento e distanciamento.
 Como legítimo representante da categoria caesbiana, o Sindágua-DF realizou mais de oito rodadas de negociação, discutindo cláusula por cláusula de 
todo o ACT até à exaustão, sempre defendendo a manutenção do Acordo e a reposição das perdas acumuladas desde 2017.
  Participaram das negociações diversos representantes da Empresa, com o objetivo de esclarecer a diretoria sobre cláusulas específicas como PPR, 
Plano de Saúde, Escalas de Revezamento e Benefícios Sociais.
  Nas rodadas de discussão, foram elencados pontos da pauta tais como o índice de correção inflacionária, uma vez que a categoria não tem reposição 
desde 2017; intervalo intrajornada e sobreaviso; escalas de manutenção de redes de água e esgoto 12x60h; jornadas especiais do laboratório e 
atendimento. Também discutimos o PCCS, que está garantido  por dois termos aditivos, e nova comissão está assegurada para debater as bandeiras 
levantadas, destacando-se que as bandeiras relativas às defasagens nas tabelas salariais e à proporcionalidade dos tetos dentre os cargos e carreiras da 
Empresa – níveis médio, técnico e superior – ainda permanecem.
  Outros dois pontos discutidos exaustivamente pelo Sindicato foram a reposição do programa de alimentação e o fim dos descontos de greve. 

 Posto isto, foi debatida pelo Sindicato e construída a contraproposta para que direitos históricos não fossem retirados, buscando-se ainda assegurar os 
pleitos dos trabalhadores levantados nas assembleias regionais, tais como as questões de falta de álcool em gel, jornadas de revezamento e turnos 
distintos, garantia de máscaras e luvas para todas as áreas, substituição do ponto biométrico por outros meios que não provoquem aglomeração nos locais 
de trabalho e outras.
  Reforçamos à Companhia os vários ofícios protocolados pelo Sindicato com pedidos de providências quanto às medidas de saúde e segurança na 
pandemia do novo coronavírus, tendo em vista que o Sindágua-DF vem acompanhando todos os decretos e leis emanados durante a atual crise sanitária.
 Ressaltamos para os trabalhadores a importância da manutenção dos direitos e das garantias historicamente conquistados pela categoria caesbiana. É 
fundamental nos mantermos mobilizados, mesmo em tempos de pandemia!
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 Estamos vivendo momentos críticos em nosso País, com o fechamento 

de postos de trabalho e falta de condições mínimas de assistência à saúde 

em plena pandemia do novo coronavírus. Os trabalhadores passam por um 

período tenebroso e ainda precisam lutar por seus direitos e para não perder 

suas conquistas históricas.

  Nossa realidade no Distrito Federal já passou há muito tempo de 

questões como as garantias fundamentais dos direitos humanos. Chegamos 

ao ponto de a ter em nossas famílias pelo menos um caso de covid-19 ou 

até mesmo conhecemos algum ente que já se foi.

  Os tempos são de falta de sensibilidade política com as condições 

impostas pela pandemia, de forma que os representantes tratam com 

irresponsabilidade ou mesmo generalizam as condições de saúde atuais, 

 fazendo politicagem inclusive com a aquisição das vacinas.

 E mais: os trabalhadores ainda têm enfrentado a pejotização e o 

trabalho informal, situações que só aumentam o desemprego e não 

garantem a sobrevivência digna a milhões de famílias. A fome é hoje uma 

realidade dolorosa para onde quer que se olhe.

  Vivemos uma grande incerteza quanto aos reais efeitos da covid-19, 

somando-se a isso o desemprego e a falta de perspectiva de vacinação 

em massa.

 Por tudo isso, a classe trabalhadora deve permanecer unida na luta 

pelos seus direitos, conquistados com muito suor, mas que estão a todo 

momento sob ataque, inclusive em tempos de pandemia.
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 O governo federal editou, no dia 24 de dezembro de 2020, o 
Decreto n.º 10.588, que trata da regulamentação do apoio 
técnico e financeiro da União aos Estados e municípios para 
adaptação dos serviços públicos de saneamento básico às 
atualizações promovidas pelo novo Marco Legal do setor (Lei n.º 
14.026, de julho de 2020). Tendo em vista que a 
responsabilidade pelo saneamento cabe aos municípios ou a 
consórciosconsórcios de municípios, o novo modelo prevê que a União 
forneça apoio técnico e financeiro aos governos locais para a 
formulação dos processos de licitação.

 O incentivo estabelecido pelo novo Marco Legal para que os 
municípios adotem as novas regras se baseia no repasse de 
recursos públicos da União, desde que sejam observadas 
determinadas condicionantes, especialmente a aceitação das 
normas de referência da Agência Nacional de Águas e 
Saneamento Básico (ANA). Também precisam se comprometer 
com a regionalização do serviço. Ainda de acordo com o texto, 
caberácaberá ao governo federal executar uma série de atividades a fim 
de facilitar a transição dos governos locais ao novo modelo.

 A União poderá, entre outras atividades, dar assistência aos 
municípios na definição das unidades regionais; na elaboração 
ou atualização dos planos municipais ou regionais de 
saneamento; na modelagem da prestação dos serviços; na 
elaboração ou atualização das normas de regulação; e na 
elaboração de edital e leilão para concessão dos serviços ou 
para venda do controle da estatal prestadora. 

  Cabe lembrar que o novo Marco Legal do Saneamento Básico 
torna regra a realização de licitações para contratação de 
companhias de água e esgoto, sendo que a iniciativa privada 

passará a disputar as concorrências em igualdade de 
condições com as estatais locais.

  O Decreto estabelece uma regra de transição, com o 
intuito de possibilitar que cidades brasileiras que não 
estejam organizadas em blocos, como exige o novo Marco 
Legal, consigam acessar recursos da União ou de 
financiamentos e bancos federais até 31 de março de 2022. 
Isso porque a formação de blocos pode levar tempo, e 
enquanto isso os recursos ficariam travados. Outro detalhe é 
queque financiamentos ou repasses firmados antes da 
publicação do decreto não serão descontinuados em razão 
das exigências da nova lei.

 O conceito de regionalização também é regulamentado 
pelo Decreto n.º 10.588. De acordo com o texto, consórcios 
públicos atuais de municípios e gestões associadas só 
poderão ser reconhecidos como unidades regionais ou 
blocos de referência quando não abrangerem municípios 
integrantes de regiões metropolitanas e não prejudicarem a 
viabilidade econômico-financeira da universalização e da 
regionalização da parcela residual de cidades no Estado. regionalização da parcela residual de cidades no Estado. 

 A ideia é impedir que apenas municípios de perfil 
economicamente viáveis (os “filés”) se unam e deixem de 
fora as cidades menos rentáveis financeiramente. Segundo o 
decreto, a exigência de prestação regionalizada estará 
cumprida em caso de região metropolitana, aglomeração 
urbana ou microrregião; de unidade regional de saneamento 
básico; e de bloco de referência.



 A Companhia fez petição no processo do TAC, junto 
ao Ministério Público, para solicitar a extinção do Termo 
de Ajustamento de Conduta (TAC) n.º 107/2004, com o 
intuito de possibilitar a terceirização irrestrita dos 
serviços e das atividades meio e fim em todas as áreas 
da Empresa.

  A Caesb pleiteou a alteração da Cláusula Terceira do 
TAC, a fim de que possa praticar a terceirização de mão 
de obra inclusive na atividade-fim, bem como a 

 aplicação das Leis 13.429/2017 e 13.467/2017.

  O Sindágua-DF está acompanhando com muita 
atenção as intenções da Empresa no que tange à 
terceirização irrestrita, pretensão que fere diretamente 
a qualidade dos serviços prestados à população. Além 
a isso, a falta de concursos públicos precariza o 
conhecimento técnico-científico no setor de 
saneamento e não recompõe os quadros de 
trabalhadores.trabalhadores.

 O Sindágua-DF informa que houve vitória na sentença da ação judicial impetrada pelo Sindicato em defesa dos trabalhadores caesbianos. Sentença 

favorável foi proferida no dia 26/03/2021, pela 2.ª Vara Federal, declarando que as atividades executadas pelos agentes de operação (GSO) não são privativas 

de profissional de química. Com isso, não há obrigação de registro no CRQ; também foi declarada a nulidade das multas já aplicadas. Tal sentença confirmou 

a medida de antecipação de tutela anteriormente concedida para que o CRQ se abstenha de autuar os trabalhadores. 

  Embora ainda caiba recurso da sentença, destacamos que se trata de uma primeira vitória na defesa intransigente dos trabalhadores no exercício de suas 

atividades na Empresa. 
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Veja a decisão:

Empresa pede a extinção do TAC



A contrarreforma administrativa
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