
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Purificação
e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos do Distrito FederalSINDAGUA-DF

Ofício n9 22 / 2021

Brasília, 25 de maio de 2021

Ao Senhor
PEDRO CARDOSO DE SANTANA FILHO
Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal -- CAESB

Assunto: Alteração do plano de saúde

Senhor Presidente

O SINDAGUA-DF, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Purificação e Distribuição de

Agua e em Serviços de Esgoto do Distrito Federal, como legítimo representante dos trabalhadores

e trabalhadoras da CAESB, recebeu com grande espanto o comunicado da Superintendência de

Gestão de Pessoas (SGP) na tarde de hoje (às 14:32), quanto ao "reajuste" do plano de saúde de

forma impositiva e já no contracheque dos trabalhadores de maio de 2021

Alteração do critério de rateio do Plano de Saúde conforme ACT 2021/2023

Comunicados Caesb
Hqe. 14:32
GmpoCaesb v

9 Respondera todos

Comunicado+alteração
67 KB

Alteração do critério de rateio do Plano de Saúde conforme ACT 2021/2023

A Superintendência de Gestão de Pessoas - SGP Informa que. confomle estabelecido no Acordo Coletivo de
Trabalho - ACT 2021/2023, a partir do contracheque do mês de maio/2021 haverá alteração do critério de rateio
do Plano de Saúde, confomte abaixo

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO PROGRAMA DE SAÚDE

A Caesb contribuirá para o Plano de Saúde dos seus empregados e respectivos dependentes legais e obedecerá ao seguinte
critério: 30% da conüibulção para o empregado e 70eh para a Caesb [«.].

Superintendência de Gestão de Pessoas - SGP
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Outro fato inquietante é o recorte por parte da SGP de parte da cláusula do acordo coletivo

de trabalho. Toda cláusula do ACT deve ser publicada e analisada em sua integralidade:

CLÁUSULA VIGÉSIMA

A Caesb contribuirá para o Plano de Saúde dos seus empregados e respectivos dependentes

legais e obedecerá ao seguinte critério de rateio: 30% da contribuição para o empregado e 70%

para a Caesb, com adequação de contrato de gestão para atender a essa proporcionalidade.

çonsrderando o valor individual do plano escolhido pelo trabalhador e seus dependentes

Parágrafo Primeiro; O Plano de Saúde da Caesb será admrnlstrado pela Fundação de
Previdência dos Empregados da Caesb - Fundiágua ou por entidades representantes dos
trabalhadores da Caesb.

Parágrafo Segundo: A Caesb manterá a contribuição com o Seguro Obrigatório nas condições
contratadas junto à Caesb Esportiva e Social -- Coeso

Parágrafo Terceiro: Nos casos de aposentadoria por invalidez. o empregado fará jus ao plano de
saúde durante 5 (cinco) anos, com a mesma participação da Caesb no momento da aposentadoria.

Parágrafo Quarto: A Caesb. na vigência deste acordo, atenderá o disposto no regulamento

RGSRH-012, que visa custear integralmente as despesas médico-hospitalares de seus
empregados, em casos de acidente do trabalho. Em caso de revisão, as alterações serão
elaboradas e aprovadas pela Caesb. franqueada a participação de até dois integrantes do
sindicato na fase de revisão do normativo

Parágrafo Quinto: A Caesb instituirá, em carácter permanente, comissão para acompanhar e
avaliar o Programa de Saúde. sendo franqueada a participação da Fundiâgua. do Sindágua-DF e.
da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Caesb - ASAP. t'-!..

Alertamos que no dia 20/04/2021 foi protocolada nesta CAESB o Ofício Sindágua-DF

15/2021 em que se solicitou a instauração da comissão permanente prevista no parágrafo quinto

da cláusula vigésima quarta do ACT 2021 -- 2023 para avaliar o plano de saúde da CAESB, que é

atualmente administrado pela Fundiágua, já mencionando a possibilidade de imposição de

reajuste tarifário pela fundiágua:

'Tendo em vista a possibilidade de reajuste tarifário do plano de saúde externado pela

Fundiágua, reforçamos os nomes indicados e solicitamos a realização de reunião desta

comissão para buscar inicialmente todas quantas informações necessárias do plano de.
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saúde da fundiágua, para iniciarmos o debate de avaliação da atual situação do plano de

saúde e as alterações pleiteadas pela fundação.

Sendo que, em reunião com vossa senhoria datada de 11/05/2021 este Sindágua-DF

reforçou a necessidade de início dos trabalhos da mencionada comissão. E até o presente

momento esta comissão ainda não se reuniu por omissão do Sr. Coordenador da comissão por

parte da CAESB, tendo em vista a instauração da comissão por meio da DT n.9: 103 / 2021, no dia

22 de abril de 2021

Este Sindágua-DF é veementemente contra qualquer reajuste ou alteração do plano de

saúde sem o devido debate da comissão prevista no ACT 2021 -- 2023 e solicitado em mais de uma

oportunidade à vossa senhoria. Logo, indicamos que o referido comunicado seja retificado e

nformado a todos os trabalhadores o quanto antes.

Se a prerrogativa da CAESB for impor um reajuste tarifário sem a devida avaliação em

comissão, alertamos sobre a impossibilidade de cobrança de coparticipação do plano de saúde,

pois, conforme versa o caput da cláusula prevista o empregado somente arcará com 30% do custo

do plano de saúde; sendo que somente a coparticipação já é de 20%.

.UDE

A Caesb contribuirá para o Plano de Saúde dos seus empregadas e respectivos dependentes
legais e obedecerá ao seguinte critério de rateio: 30% da contribuição para o empregado e 70%

para a Caesb. com adequação de contrato de gestão para atender a essa proporcionalidade.

considerando o valor individual do plano escolhido pelo trabalhador e seus dependentes.

Salienta-se também que a proporcionalidade somente advém da adequação do acordo de

gestão; coisa que também não aconteceu e, que o mesmo deve transcorrer mediante avaliação da

comissão prevista do parágrafo quinto da cláusula vigésima quarta do ACT 2021 -- 2023; fato que

também não aconteceu até o presente momento, por falta da CAESB.

Com vistas à evitar possíveis prejuízos económicos e financeiros à esta CAESB e seus

empregados; inclusive por descumprimento de acordo coletivo de trabalha por parte da CAESB, (aç
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por ação unitária da SGP, indicamos em caráter de urgência que o e-mail seja retificado e que a

comissão inicie os seus debates o mais breve possível para solução do plano de saúde dos
trabalhadores da CAESB

Atenciosamente

Z
'ela Di

.23 /.as

aé- ..ó3sóe6
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