
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO QUE
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO. A COMPANHIA DE SANEAMENTO
\MBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB. NESTE ATO
REPRESENTADA PELO SEU PRESIDENTE DANIEL BELTRÃO ROSSITER
CORREA E DEMAIS DIRETORES INFRA-ASSINADOS E, DO OUTRO
LADO. O SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE
PURIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E EM SERVIÇOS DE ESGOTOS
DO DiSTRiTo FEDERAL - SiNDÁGUA-DF. NESTE ATO REPRESENTADO
PELOS SEUS DIRETORES ABAIXO ASSINADOS, COM VIGÊNCIA A
PARTIR DE SUA ASSINATURA, NA FORMA E CONDIÇÕES SEGUINTES,
ALTERANDO-SE A CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA DO ACT ATUAL:

CLÁUSULA TRIGESIMA OITAVA - DO PLANO DE CARGOS CARREIRAS E
SALÁRIOS -- PCCS:

Parágrafo Primeiro: A Caesb, em I' de abril de 2021, fará a equiparação dos
pisos e tetas das tabelas salariais das carreiras por nível de escolaridade
médio, técnico e superior. Os pisos e tetos serão equiparados conforme
Quadro 1 -- Equiparação das Tabelas Salariais.

Quadro 1 -- Equiparação das Tabelas Salariais

Parágrafo Segundo: Não haverá reformulação das atribuições dos cargos
Serão mantidos os 8 cargos/carreiras previstos no PCCS: GSS, GSO, GSN

SN, TSS, ASN, ASS e ADV, com suas respectivas atribuições.

Parágrafo Terceiro: Ainda, em I' de abril de 2021, após a efetivação da
equiparação das tabelas salariais, nos termos estabelecidos no Parágrafo
Primeiro, será realizado o cálculo para enquadramento dos empregados na
tabela salarial por tempo de empresa. para posicionamento dos empregados
no degrau da carreira correspondente ao seu tempo de serviço prestado,
considerando o cargo ocupado atualmente.

Parágrafo Quarto: Para fins de cálculo do tempo de empresa. será
considerado o período compreendido entre a data de admissão do empregado
no cargo atual e 31/12/2021.

Parágrafo Quinto: Será desconsiderado do cálculo do tempo de empresa o
período no qual o contrato do empregado esteve suspenso (licença não
remunerada, aposentadoria por invalidez e outros), exceto nos casos de
exercício dos cargos de Presidente e Diretor da Companhia.

Cargo/Carreira l Escolaridade
G$S.GSOeGSN l Médio
TSN e TSS l Técnico

Piso Teto
4.041.51 14.106,36
5.956,10 15.673,72

ASNeASS Superior 9.927,95 26.122.82
ADV Suoerior 9.927,95 26.122.82



Parágrafo Sexto: O reposicionamento na carreira por tempo de empresa
correrá de forma fracionada, limitando-se ao avanço máximo de 4 (quatro)

degraus por ano, Incluindo os avanços concedidos a título de progressão por
mérito ou antiguidade, até que os empregados sejam posicionados no degrau
correspondente ao tempo de empresa. conforme Quadro 2 - Enquadramento
por Tempo de Empresa.

Quadro 2 Enquadramento por Tempo de Empresa

Parágrafo Sétimo: O enquadramento por tempo de empresa previsto no
Parágrafo Terceiro ocorrerá uma única vez, considerando-se o mês de abril de
2021 , e será realizado nos termos estabelecidos nos Parágrafos Quarto, Quinto
e Sexto

Parágrafo Oitavo: Os casos de avanços fracionados ocorrerão no mês de abril
de cada ano, a contar de 2021, e estão limitados ao último degrau (35) das
carreiras. Não haverá posicionamento fora da tabela salarial.

Parágrafo Nono: Uma vez realizado o enquadramento por tempo, a empresa
não terá a obrigação de reposicionar o empregado na carreira toda vez em que
houver defasagem decorrente de suspensão de contrato ou desempenho
insatisfatório em PSIP posteriores. Os futuros posicionamentos na carreira
serão decorrentes dos processos seletivos internos para progressões por
mérito e antiguidade, previstos no PCCS.

Parágrafo Décimo: No momento do enquadramento por tempo de empresa,
não poderá haver recuo na carreira dos empregados quando comparados com
a posição atual na tabela salarial. Aqueles empregados que, anualmente, estão
posicionados em degrau igual ou superior ao seu tempo de empresa,
permanecerão na posição salarial onde se encontram

Parágrafo Décimo-primeiro: O enquadramento salarial por tempo de empresa
ocorrerá, apenas, após a efetivação do Parágrafo Primeiro, Equiparação das
tabelas salariais (piso e teto) das carreiras por nível de escolaridade (médio
técnico e superior)

DeFasagem
Ano: 2021 Ano: 2022 Ano:2023 Ano: 2024 Ano: 2025

l a 4 degraus até 4 degraus        
5 a 8 degraus até 4 degraus até 4 dea aus      
9 a 12 degraus até 4 deqraus até 4 degraus até 4 degraus    
13 a 16 degraus até 4 dearaus até 4 dearaus até 4 dearaus até 4 degraus  
16 a 20 degraus até 4 dearaus até 4 degraus até 4 degraus até 4 degraus até 4 degraus


