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Data-base 2019
Confira a pauta De reivinDiCações, 

entregue à empresa no 
Dia 25 De fevereiro

esCritórios
trabalhaDores têm rotina e saúDe 

afetaDas e peDem retorno Do antigo 
horário De atenDimento 

Luta contra a privatização

No dia 19 de fevereiro, a 
Câmara Legis lat iva do 
Distrito Federal (CLDF) 

aprovou, em primeiro turno, o 
Projeto de Lei n.º 2.096/18, que 
autoriza o GDF a celebrar termos 
aditivos aos contratos firmados 
com a União relacionados com 
as modificações no Programa de 
Reestruturação de Ajuste Fiscal 
(PAF), do BNDES.

Esse plano de ajuste fiscal, 
aprovado pelo governo federal 
em 2016, permite aos Estados 
e ao DF suspender reajustes 
salariais e concursos públicos, 

PRESSÃO NA CÂMARA LEGISLATIVA
DO DF GARANTIU PRIMEIRA VITÓRIA

Com o objetivo de impedir o projeto 
do governo Ibaneis de privatizar 
empresas públicas do DF, o Sindágua-
DF, o Sindicato dos Urbanitários (STIU-
DF), o Sindmetrô-DF e o Sindicato 
dos Bancários decidiram retomar 
o Fórum em Defesa das Estatais do 
DF. O assunto foi tratado em reunião 
realizada no dia 27 de fevereiro, na 
sede do Sindágua-DF. 

CEB, Caesb, BRB e o Metrô são 
sempre colocados na linha de frente 
dos projetos de privatização do GDF. 
Incapaz de encontrar soluções para 
o seu recorrente déficit financeiro, o 
governo apela novamente para a venda 
do patrimônio público. Felizmente, essa 
pretensão tem esbarrado na resistência 
dos trabalhadores e da população, e 
desta vez não será diferente.

vender estatais e, principalmente, 
entregar como garantia de 
empréstimo uma das principais 

empresas de saneamento do 
Brasil, a Caesb.

O Sindágua-DF mobilizou 

prontamente a categoria para ir à 
Câmara Legislativa acompanhar a 
votação da matéria em segundo 
turno e pressionar os deputados 
pela aprovação de emenda, apre-
sentada pelo deputado Fábio 
Felix (PSol), que proíbe a venda 
de estatais sem que a CLDF seja 
previamente consultada. Essa 
emenda havia sido rejeitada na 
votação em primeiro turno. A 
pressão funcionou e esse im-
portante dispositivo consta na 
lei aprovada, o que representa 
uma significativa vitória para os 
trabalhadores!

Sindicatos se unem no Fórum em Defesa das Estatais do DF
De acordo com o STIU-DF, “os 

trabalhadores e as entidades sindicais 
não pagarão para ver e darão início 
imediatamente à resistência contra 
essa medida que, além de contrariar o 
discurso de campanha do governador 
Ibaneis, ameaça  os servidores das 
estatais com desemprego em massa 
e a população com a precarização 
dos serviços”.

alerta!
meDiDa provisória Do governo 
bolsonaro mira a organização 

Dos trabalhaDores
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A intenção do governo Ibaneis de privatizar 
empresas públicas para sanar problemas 
de caixa do governo teve destaque na 

mídia em fevereiro. No dia 22, o diretor do 
Sindágua-DF Igor Pontes participou de entre-
vista na Rádio Band News FM e debate na Rádio 
CBN, oportunidades em que expôs a apreensão 
dos trabalhadores com mais essa ameaça de 
privatização da Caesb. Ele lembrou que a pro-
posta do GDF vai na contramão do que está 
acontecendo no mundo, ou seja, a reversão 
de privatizações ocorridas em mais de 260 
cidades, entre elas Berlim (Alemanha) e Paris 
(França). Caminhar nesse sentido em Brasília é 
um grande equívoco, pois vai prejudicar não só 
os trabalhadores, mas sobretudo a população, 
que vai enfrentar problemas com a qualidade e 
o preço dos serviços. Além disso, se o principal 
objetivo de uma empresa de saneamento for 
gerar dividendos, ela não vai se preocupar, por 
exemplo, em proteger as nascentes.

O diretor do Sindágua-DF desmentiu a ale-
gação de que a Caesb é deficitária e explicou 
que os números que o governo apresenta 
para a sociedade não deveriam incluir in-
vestimentos nem financiamentos bancários, 
que são dívidas de longo prazo, a exemplo 
do recente empréstimo contraído com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID). Isso não significa rombo e tem criado 
um alarde que não corresponde à realidade 
da Empresa, assim como não é verdade que 
empregados aposentados estão permane-
cendo na Companhia. Igor destacou que, em 

Sindágua debate sobre 
privatização da Caesb 
com a sociedade

Jurídico
Corte da greve de 2016

O Sindágua-DF convoca todos os trabalha-
dores a baixarem no site do Sindicato o modelo 
de requerimento elaborado pelo Jurídico para  
revisão do corte/compensação dos dias da Greve 
de 2016. (http://sindaguadf.org.br/requerimento-
-de-revisao-greve-2016/)

Situações específicas de cada trabalhador 
devem ser ponderadas nas linhas finais do reque-
rimento. Ressaltamos que, na audiência do dia 
8.03.2018, com a mediação do Ministério Público 
do Trabalho (MPT), ficou determinado que os 
trabalhadores terão acesso a toda documentação 
referente à greve de 2016, devendo a Caesb ana-
lisar as ponderações feitas.

O requerimento deve ser entregue em duas 
vias no Protocolo da Caesb, ou cadastrado via 
Gedoc. Havendo negativa da Caesb na revisão re-
querida administrativamente, o trabalhador deve 
se dirigir ao Plantão Jurídico do Sindágua-DF com 
a negativa e os documentos pessoais, a fim de que 
sejam tomadas providências para proposição de 
ação judicial trabalhista.

Portanto se você ainda não entregou o requeri-
mento, orientamos que o faça com a finalidade de  
reverter o corte abusivo efetivado pela Empresa, 
assim como já tem ocorrido judicialmente.

Chamados da Controladoria
Importante alerta a todos os trabalhadores  

convocados pela Controladoria (PRA): busquem 
orientações junto ao Sindicato, pois o chamado 
pode ser a porta de entrada para um PAD!

A orientação do nosso Jurídico é que, antes 
de assinar qualquer documento, o trabalhador 
deve verificar o seu conteúdo e conversar com o 
Sindicato. 

Bancadas de laboratório
Os trabalhadores que tiveram em maio de 

2018 o corte de duas horas no contracheque 
e ainda não entregaram a documentão para a 
ação individual, devem procurar o Jurídico do 
Sindágua-DF o quanto antes. 

2018, mais de 350 trabalhadores deixaram a 
Caesb por meio do PDV, ou seja, o quadro de 
empregados reduziu bastante.

Finalizando sua participação no debate 
promovido pela CBN, o diretor do Sindicato 
afirmou que a categoria espera e vai lutar de 
todas as formas para que o governador cumpra 
seu compromisso de campanha e reveja essa 
política de entrega do patrimônio público do 
DF ao capital. 

EX
PE

DI
EN

TE

 Diretoria Executiva (Triênio 2019/2022): Alberto, Daniela, Fernanda (98418 8603), Germano (98445 1986), Henrique (98445 1984), Horácio (98445 1983), Pedro (Catitu) (98445 1989), Rodrigo (99225 9004), 
Esdras. Diretoria Colegiada – Secretaria de Política Externa: Carlos Horácio C. de Morais, Rodrigo Pessoa de Carvalho e Ademir Carvalho do Nascimento Júnior. Secretaria de Relações Sindicais: César Júlio Ferreira, Daniela França Corado 
e Claudionor Rodrigues de Souza. Secretaria de Finanças e Administração: Pedro Cerqueira Medeiros, Irlan Costa Santos e Márcio Roberto A. Irmão. Secretaria de Assuntos Jurídicos e Trabalhistas: Fernanda da Silva Fernandes, Itamar Nunes 
Martins e Maria Graziele Lobato da Silva. Secretaria de Pesquisa Tecnológica e Assuntos Estratégicos: Jucélia Gonzaga, Alberto Jorge da Rocha Silva e Ercília Ramos Ribeiro Moreno. Secretaria de Imprensa, Divulgação e Comunicação: 
Henrique Mendonça de Faria, Andrey Assunção Silva e Paulo César Bessa Cesário. Secretaria de Formação Sindical e Cultura: Rodrigo Marques da Rocha, Aline Neves Kalatalo e Marcus Valério Xavier Reis. Secretaria de Políticas Sociais: Esdras 
Bacellar M. Salles, Igor Pontes Aguiar e Dalvimar da Silva Fernandes. Secretaria de Saúde, Higiene, Segurança do Trabalho e Aposentado: Márcio M. dos Santos, Marcelo Germano Alencar e Margonário de Paula Marques. Conselho Fiscal 
(Triênio 2018/2021) – Efetivos: Marcos Vinícios G. da Silva, Marx Bruno dos Santos e Ercília Ramos Ribeiro. Suplentes: Vilmar Júnior Delfino e Dominga Maia de Freitas. Comissão de Ética (Triênio 2018/2021) – Efetivos: Maria Goreth Gonçalves 
Nóbrega, Valeriano de Castro Júnior e Wellington Marques Barros. Suplentes: Eliel Marcos de Souza. Edição: Lécia Viana (RP 2715/DF). Editoração eletrônica e arte-final: André Filho. Tiragem: 2.000 exemplares.

Resultado da enquete 
realizada durante a 
entrevista à Rádio CBN

Você acha que a privatização de em-
presas como a CEB e a Caesb é um bom 
caminho para contribuir com a melhoria 
dos serviços oferecidos?

Sim - 39%     Não - 50% 
Talvez - 11%    Total de votos: 837
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A decisão da diretoria da Caesb de reduzir 
o horário de atendimento ao público nos 
escritórios só resultou até o momento em 

transtornos para os usuários e piora nas condições 
de saúde dos trabalhadores. Burocratas da 
Empresa ignoram – ou parecem desconhecer – a 
real situação na ponta, pautando suas decisões 
em números e estatísticas. Com isso, atropelam 
o direito do consumidor ao atendimento digno, 
assegurado pela Constituição, e contribuem para 
criar um ambiente de grave estresse nos locais 
de trabalho.

Como se sabe, o horário de atendimento 
ao público foi alterado sem prévia consulta 
aos clientes e aos trabalhadores. De uma hora 
para outra, todos tiveram que se adaptar a uma 
nova rotina, com base na justificativa da Caesb 
de que não havia empregados suficientes para 
manter o turno anterior, e que o atendimento 
virtual suportaria o recebimento das demandas. 
Uma consequência imediata para muitos tra-
balhadores foi a necessidade mudar o horário 
escolar dos filhos, resultando em transtornos e 
aumento de despesas familiares.

A diretoria da Empresa optou pela solução 
mais cômoda, em vez de promover novas con-
tratações para recompor o quadro de trabalha-
dores. Também não levou em conta que poderia 
haver problemas com o atendimento virtual, 
mais lento que o presencial, e que o tempo de 
espera nos postos poderia aumentar significati-
vamente, o que de fato aconteceu.

Em relatório elaborado no meio do ano 

Horário de atendimento nos 
escritórios é responsável por agravar 

adoecimento de trabalhadores 

Destaques da data-base 2019

passado, o Sindágua já alertava para as sérias 
consequências da mudança de jornada nas con-
dições de saúde física e mental dos empregados, 
principalmente em relação ao horário de almoço. 
Quem não almoçar antes de entrar no trabalho, 
às 11h, só poderá almoçar depois das 15h, no 
intervalo de 15 minutos previsto na CLT. Aliada 
à alta demanda do atendimento, essa brusca al-
teração no horário de alimentação tem causado 
exaustão física e mental nos trabalhadores. Ainda 
de acordo com o relatório, o estresse aumenta 
com a sobrecarga de trabalho nos períodos em 
que a Caesb realiza mutirões de corte/religação. 

Mais estagiários, menos servidores
O Sindágua observa que o atendimento nos 

escritórios está sendo feito em sua maioria por 
estagiários. São mais de 30, número maior do 

Plano de Cargos e Salários – Uma das priori-
dades apontadas pelos trabalhadores nas assem-
bleias setoriais foi a luta por um novo Plano de 
Cargos e Salários. O congelamento  é incompatível 
com a realidade atual,  e o Plano, como um todo, 

que o divulgado pela Empresa. No escritório de 
Ceilândia, por exemplo, há sete atendentes, mas 
somente quatro são empregados da Caesb.

Além disso, foi denunciado ao Sindicato que 
um trabalhador com menos de seis meses na 
Empresa conseguiu ser transferido do escritório 
dessa cidade, passando na frente de colegas com 
mais tempo de casa e que já haviam feito essa 
solicitação.

Há também o caso de um trabalhador lotado 
em Ceilândia que não teve aceito seu pedido 
de transferência para Planaltina, cidade onde 
reside e onde há comprovada necessidade de 
mais servidores no escritório. Nesse caso, há uma 
clara demonstração de descaso com a qualidade 
de vida do trabalhador, pois é evidente a grande 
distância e a dificuldade de locomoção diária 
entre as duas cidades.

não atende mais às expectativas da categoria. É pre-
ciso fazer o enquadramento na tabela salarial por 
tempo de Empresa, equiparar pisos e tetos, retroagir 
as movimentações congeladas, corrigir as distorções 
ocorridas entre 1997 e 2005 e adequar a tabela salarial 

com base no teto do PCCS (nívies médio/técnico/
superior), entre outros pontos.

Dias da greve de 2016 – A suspensão do corte 
e o ressarcimento dos dias descontados estão 
mantidos na pauta. 



JORNAL DE VERDADE - ‘. 184 - Março de  20164

4

previDênCia
Reforma em benefício do sistema financeiro  

Na avaliação do Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar (DIAP), o projeto de re-
forma da Previdência apresentado ao Congresso 

Nacional pelo governo Bolsonaro tem por finalidade 
tornar desinteressante a Previdência pública, com a 
redução de direitos e aumento de contribuição e de 
idade, além de possibilitar a privatização do setor.

A coordenadora de pesquisas do Dieese, Patrícia 
Pelatieri, lembra que a proposta foi supervisionada pelo 
ministro da Economia, Paulo Guedes, defensor da política 
neoliberal e favorável à atuação dos bancos e empresas 
privadas com a menor regulamentação estatal possível. 
Trata-se, segundo afirmou em entrevista ao portal Brasil 
de Fato, de uma reforma estrutural, “porque introduz a 
possibilidade da criação de um sistema de capitalização 
individual. Ela introduz isso nos dispositivos constitucio-
nais e joga para uma regulamentação via projeto de lei. 
Isso é bastante grave, uma vez que a Constituição de 
1988 tem um capítulo inteiro, que é o capítulo terceiro, 
que trata da construção da política de proteção social. 
Ou seja, é o capítulo da Seguridade Social: um tripé com 
Previdência, Saúde e Assistência Social”.

Seria, na avalição da pesquisadora, caminhar para o 
fim deste sistema de proteção e jogar para o indivíduo 
que tiver capacidade contributiva a responsabilidade 
de fazer sua poupança para a velhice. Privatiza-se um 
fundo público bilionário que passará a ser gerenciado 
pelo sistema financeiro, “da forma que bem entenderem”, 

alerta Patrícia, lembrando que, no Chile, as seis institui-
ções que fizeram o modelo de capitalização lucraram 
bilhões, enquanto a aposentadoria dos trabalhadores 
ficou abaixo do esperado.

O economista Fausto Augusto Júnior, coordenador de 
Educação do Dieese, concorda: “O objetivo da reforma é 
criar um enorme mercado de previdência no Brasil. Todo 
mundo vai ter garantido mil reais, e quem quiser mais 
vai ter que procurar um PGBL e VGBL da vida. É uma mu-
dança estrutural que altera o que será o Brasil daqui a 50 
anos. Uma grande mudança constitucional que nenhum 
governo deveria estar autorizado a fazer."

Porém, ele ressalta que tudo vai depender da combi-
nação de forças no Congresso Nacional e da capacidade 
de reação dos trabalhadores.

A Medida Provisória 873/2019, editada pelo go-
verno no início deste mês de março, ataca a preva-
lência do negociado sobre o legislado, contrariando 
o que o presidente e sua equipe defenderam quan-
do da votação da reforma Trabalhista. A MP fere de 
morte o artigo 8.° da Constituição da República e 
as convenções internacionais ratificadas pelo Brasil.

Com essa medida, o governo Bolsonaro declara 
guerra aos sindicatos, pois sente que poderá não 
aprovar o que tem chamado de “Nova Previdência”, 
exatamente pela capacidade das entidades sindi-
cais de revelar suas mentiras.

Como a MP afeta as entidades sindicais?
O texto da Medida Provisória ataca frontalmente 

o inciso IV do artigo 8.° da Constituição federal, que 
estabelece de maneira explícita:

(…) a assembleia geral fixará a contribuição 

As principais mudanças
u  As atuais alíquotas de contribuição de 8% a 11% 

vão passar para 7,5% a 14%.
u  Acaba a aposentadoria por tempo de contribuição 

e a regra única será a idade mínima (65 e 62).
u  O tempo mínimo de contribuição passa de 15 anos 

para 20 anos para se aposentar, em média, com o valor 
de um salário mínimo.
u  A regra de cálculo vai levar em conta todas as con-

tribuições. Ou seja, se a proposta passar, será o fim do 
expurgo dos menores salários (atualmente, leva-se em 
conta as 80% melhores).

Para quem se aposentar pelo tempo mínimo de 20 
anos de contribuição, calcula-se a média dos salários de 
todos esses 20 anos e paga-se ao aposentado 60% dessa 
média. Para cada ano a mais de contribuição, acrescenta-
-se 2% (assim, se chegar aos 40 anos de contribuição, o 
aposentado receberá 100% da média de todos esses 40 
anos. Portanto, atingir o teto será muito difícil).
u  O valor da pensão por morte vai cair para 60% do 

salário de contribuição mais 10% por dependente.
u O Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a 

idosos em famílias acima de quatro pessoas que tenham 
renda de até um salário mínimo, terá o valor reduzido para 
R$ 400 para quem tiver a partir de 60 anos. Somente aos 
70 anos, o idoso que sobreviver a tanta penúria terá o 
direito de receber um salário mínimo.
u  A proposta de Bolsonaro acaba ainda com o direito 

à multa de 40% para demissão de trabalhadores aposen-
tados e extingue a contribuição ao INSS do trabalhador 
aposentado.

MP 873/2019: governo Bolsonaro declara guerra ao movimento sindical 
que, em se tratando de categoria profissional, será 
descontada em folha, para custeio do sistema con-
federativo da representação sindical respectiva, in-
dependentemente da contribuição prevista em le”.

A MP também afeta as contribuições assisten-
ciais ou negociais, estabelecidas de comum acordo 
com a classe patronal e aprovadas em assembleias 
abertas à participação de sócios e não sócios dos 
sindicatos.

Estabelece, ainda, que as contribuições sindi-
cais autorizadas não poderão ser descontadas em 
folha de pagamento, mas devem ser pagas por 
meio de boletos que serão encaminhados à resi-
dência dos(as) trabalhadores(as). Rompe-se, dessa 
forma, a sistemática prevista na Constituição Fede-
ral, ou seja, recolhimento direto pelo empregador 
e repasse ao sindicato. Algo inacreditável, pois até 
dívidas de cartão de crédito do empregado podem 

ser descontadas na folha de pagamento e repas-
sadas pelo empregador à instituição financeira!

Servidores Públicos
O ataque à organização sindical se estende às 

entidades dos servidores públicos. Ao revogar o 
artigo 240 da CLT, Bolsonaro e Guedes atropelam 
direitos duramente conquistados e tentam calar 
as organizações dos servidores, visando a incapa-
citá-las para as lutas que desenvolvem contra os 
retrocessos que vitimam milhares de servidores 
públicos. 

Caesb
O Sindágua-DF aguarda um posicionamento da 

diretoria da Empresa para, se necessário for, adotar 
as medidas cabíveis a fim de garantir aos trabalha-
dores e às trabalhadoras o direito à livre associação.
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS QUESTÕES FINANCEIRAS:
A Caesb reajustará o salário nominal, auxílio-transporte, auxílio-creche e de 

dependentes com deficiência, adicional condutor especial, adicional de condutor de 
embarcação e a função gratificada de seus empregados no percentual de 4,62% (quatro 
vírgula sessenta e dois por cento) a partir de 01/05/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS – PPR:
A Caesb manterá o Programa de Participação nos Resultados - PPR, cuja metodologia 

(indicadores e metas) serão definidas pela Caesb e pelo Sindágua-DF, por intermédio de 
Comissão Paritária.

Parágrafo Primeiro: A metodologia prevista no caput deverá ser definida pela 
Comissão Paritária. Os indicadores para o período 2019/2021 são apresentadas no 
Quadro 01, seguinte:

QUADRO 01 – Indicadores do Programa de Participação nos Resultados (Planejamento Estratégico 2017)
Código 
Caesb Nome Fórmula de Cálculo Unidade 

de Medida Sentido

AQS2002
Incidência de 

análises fora do 
padrão da água 

distribuída

(Número de análises fora do 
padrão estabelecido / Número 
total de análises) * 100

Percentual 

AQS4001
Índice de 

satisfação dos 
clientes

Resultado da Pesquisa de opinião 
sobre a satisfação dos clientes Percentual 

PSE1003
Índice de 
margem 

operacional

(Despesas de exploração / 
Receita operacional total
[direta + indireta]) * 100

Percentual 

PSE1004

Margem 
da despesa 

com pessoal 
próprio

(Despesa com pessoal próprio 
/ (Receita operacional direta 
de água + Receita operacional 
direta de esgoto + Receita 
operacional direta de água 
exportada [bruta ou tratada] + 
Receita operacional direta de 
esgoto bruto importado)) * 100

Percentual 

PSE1006 Indicador de 
horas extras

(Despesa com Hora Extra / 
Salários) * 100 Percentual 

PSE2001
Índice de 

perdas 
faturamento

(((Volume de água produzido 
+ Volume de água tratada 
importado - Volume de água 
de serviço) - Volume de água 
faturado)) / (Volume de água 
produzido + Volume de água 
tratada importado - Volume de 
água de serviço)) * 100

Percentual 

PSE2003
Índice de 
evasão de 

receita

(Receita operacional total 
[direta + indireta] - Arrecadação 
total) / Receita operacional 
total [direta + indireta] * 100

Percentual 

PSE2004
Índice de 

recuperação de 
créditos

(Recuperação de Créditos / 
Carteira de Créditos a receber 
superior a 60 dias) * 100

Percentual 

PSE4004 Dívida Líquida 
sobre EBTIDA

Dívida Líquida / (Resultado 
operacional sem depreciação - 
Programa de Participação nos 
Resultados)) * 100

Índice 

SRI3004

Indicador de 
P a d r õ e s  d e 
Efluentes de 
Esgotos

(Somatório de todas as remoções 
dos parâmetros que atendem aos 
padrões da ANA / Somatório 
de todas as remoções dos 
parâmetros analisados) * 100

Percentual 

Pauta de reivindicações  2019/2021
Parágrafo Segundo: O valor máximo a ser distribuído será de quarenta 

por cento do Resultado Operacional do exercício e limitado a 1,5 (uma e meia) 
folha da remuneração mensal.

Parágrafo Terceiro: A folha média de remuneração mensal, prevista 
no Parágrafo terceiro, será apurada dividindo-se por 12 (doze) o somatório 
anual dos valores líquidos das rubricas de créditos contidas no Sistema de 
Elaboração da Folha de Pagamento da Caesb, como a seguir: 1) Salário-
Cód.1001 2) Honorário de DiretorCód.1021 3) Honorário Complementar-
Cód.1031 4) Opção Decreto 20%-Cód.1041 5) Opção Decreto 55%-Cód.1051 
6) Complemento Auxílio Doença-Cód-1061 7) Complemento Acidente do 
Trabalho-Cód.1071 8) Emprego em comissão-Cód.1101 09) Salário Maternidade-
Cód.1121 10) Média Prov. Salário Maternidade-Cód.1131 ll) Licença-prêmio 
Gozada-Cód.1141 12) Anuênio-Cód.1161 13) Vantagem PessoalCód.1181 14) 
Função Gratificada-Cód.1201 15) Substituição-Cód.121; 16) Auxílio Creche-
Cód.123; 17) Horas Extras-Cód.1251 18) Horas Extras Noturnas-Cód.126; 19) 
Adicional Noturno-Cód.1281 20) Condutor Especial-Cód.1291 21) Sobreaviso-
Cód.1 301 22) Adicional Feriado-Cód.1311 23) Periculosidade-Cód.1321 24) 
InsalubridadeCód.1331 25) Incorporação Judicial-Cód.1351 26) Instrutoria-
Cód.1371 27) Complemento Gratificação-Cód.1431 28) Incentivo Educação-
Cód.1441 29) Salário Advogado-Cód.1471 30) Férias-Cód.1551 31) Média de 
Provisão de Férias-Cód.1561 32) Adicional 1/3 Férias-Cód.1571 33) Adicional de 
Férias Complementar- Cód.1581 34) Abono Pecuniário-Cód.1591 35) Adicional 
1/3 Abono Pecuniário- Cód.1601 36) Adicional Abono Complementar-Cód.1611 
37) Periculosidade Judicial- Cód.1621 38) 13.’ Salário-Cod’s:163 e 1701 39) 
Auxílio Financeiro-Cód.1651 40) Vantagem Pessoal ACT-Cód.1761 41) Saldo 
Salário-Cód.1771 42) Opção 55% - EC-Cód.1981 43) Abono Temporário-Cód.4011 
44) DIF AB TEMP-Cód.4121 45) Horas extras domingos/feriados-Cód.1451 46) 
Horas extras noturnas-Cód. 146. 47) 13.’ SalárioMaternidade-Cód. 153; 48) 13.o 
Complemento Auxílio-Doença-Cód. 1661 49) 13.’ Complemento Acidente do 
Trabalho-Cód. 1691 50) Férias Vencidas-Cód. 1831 51) Férias Proporcionais-Cód. 
1841 52) 1/3 Férias Indenizada- Cód. 1851 53) Adicional de Férias Complementar 
Proporcional-Cod. 1861 54) 13.’ Proporcional - Cód. 187. 55) Auxílio Transporte 
- Cod. 1 341 56) Gratificação de Titulação - Cod. 1491 57) Média de Férias Horas 
- Cod. 1 5AI 58) Adicionais de Férias Complementares - Cod. 1 5B.

Parágrafo Quarto: Serão beneficiários do PPR os empregados do quadro 
permanente em efetivo exercício e os empregados cedidos para Fundiágua e 
Sindágua-DF.

Parágrafo Quinto: O valor individual será reduzido por motivo de faltas 
injustificadas ao trabalho no período de vigência do Programa, na seguinte 
proporção: 1f-10%; 2f-20%; 3f-30%; 4f-40%; 5f-50%6f-60%; 7f-70%; 8f-80%; 
9f-90%; 10f-100%.

Parágrafo Sexto: Para fins exclusivos de aplicação do Parágrafo Quinto, 
não serão consideradas faltas injustificadas ao trabalho aquelas decorrentes de 
paralisações coletivas e ou de punições administrativas que ainda não tenham 
sido confirmadas pela Comissão de Direitos e Deveres-CDD, definida na Cláusula 
37 deste Acordo Coletivo de Trabalho.

Parágrafo Sétimo: O previsto no Parágrafo Sexto só terá eficácia se for 
comprovado pelo empregado ou preposto deste, através de protocolo na CDD, 
o pedido de revisão da pena com data não superior a trinta dias úteis, após o 
empregado ter tomado ciência da referida penalidade administrativa, as faltas 
decorrentes de greve não se incluem nos termos deste Parágrafo.
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Parágrafo Oitavo: O pagamento será proporcional nos casos de ingresso 
ou encerramento da condição de beneficiário na vigência do programa.

Parágrafo Nono: A Caesb pagará os valores do PPR em duas parcelas, 
sendo a primeira, a título de antecipação, no mês de outubro do ano de 
vigência do Programa e a segunda parcela em abril do exercício subsequente, 
condicionada à apuração das metas estabelecidas no Programa.

 Décimo: Para os empregados desligados durante a vigência do Programa 
o pagamento será efetuado em única parcela no mês de maio do exercício 
subsequente. 

Parágrafo Décimo Primeiro: O valor total referente ao programa será 
distribuído de forma igualitária para todos os beneficiários do PPR. 

Parágrafo Décimo Segundo: Os casos omissos serão definidos pela 
Comissão Paritária.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ANUÊNIO:
A Caesb concederá aos empregados, mensalmente, os percentuais de 

anuênios, de acordo com a tabela abaixo, que correlaciona a quantidade de anos 
trabalhados para a Caesb com o percentual incidente sobre o salário nominal.

TEMPO/ANO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26a29 30 31 32 33 34 35
% 1 2 3 5 6,6 8 9,6 10,5 11,5 13 14 15 16,6 17,5 19 20,5 22 23 24 25 26,6 28 30 31,5 33 35 36 37 38 39 40 41

CLÁUSULA QUARTA – DO ABONO ASSIDUIDADE:
A Caesb concederá 7 (sete) dias por ano de abono assiduidade aos 

empregados que não tiverem falta injustificada ou suspensão disciplinar, cujo 
período aquisitivo corresponderá a 12 (doze) meses de efetivo exercício no 
serviço, contados a partir da data de admissão.

Parágrafo Único: Aos empregados que trabalham em escalas de 
revezamento, o abono será equivalente a 5 (cinco) plantões e de 7 (sete) dias 
para a diária.

CLÁUSULA QUINTA – DO ABONO NATALÍCIO:
A Caesb concederá 1 (um) dia por ano de abono natalício os empregados 

que não tiverem falta injustificada ou punição disciplinar nos 12 (doze) meses 
anteriores à data de aniversário.

Parágrafo Único: O abono natalício será gozado no mês de aniversário.

CLÁUSULA SEXTA – DO VALE-TRANSPORTE:
A Caesb manterá o fornecimento do vale-transporte, na forma da lei.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO AUXÍLIO-TRANSPORTE:
A Caesb fornecerá auxílio-transporte no valor de R$ 194,18 (cento e 

noventa e quatro reais e dezoito centavos) os empregados que trabalhem em 
locais de difícil acesso, conforme norma interna elaborada e aprovada pela 
Companhia, franqueada a participação de até dois integrantes do Sindicato na 
fase de elaboração do normativo.

Parágrafo Único: O auxílio de que trata o caput desta Cláusula tem 
caráter meramente indenizatório e será concedido em função de despesas com 
locomoção do empregado em proveito da Empresa, não sendo considerado 
verba salarial, nem incorporado à remuneração do empregado, sob nenhuma 
hipótese, e será automaticamente suspenso nos casos de transferência do 
empregado para unidades não classificadas de difícil acesso.

CLÁUSULA OITAVA – DO AUXÍLIO-CRECHE: 
A Caesb concederá mensalmente, mediante comprovação de dependência, 

auxílio-creche os seus empregados que tiverem dependentes com até 11 (anos) 

anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de idade, no valor de R$ 499,25 
(quatrocentos e  noventa e nove reais e vinte e cinco centavos).

Parágrafo Primeiro: Caso os cônjuges sejam empregados públicos, 
somente a um deles será concedido o direito ao auxílio, mediante declaração 
do empregado afirmando o não recebimento deste benefício pelo cônjuge.

Parágrafo Segundo: O benefício de que trata o caput tem caráter 
meramente indenizatório e será concedido em função do dependente menor, 
não sendo considerado verba salarial nem se incorporando à remuneração do 
empregado, sob nenhuma hipótese.

CLÁUSULA NONA – DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR:
O Programa de Alimentação do Trabalhador da Caesb, na forma da 

legislação federal pertinente, é representado pelo fornecimento mensal de 
22 (vinte e dois) vales-alimentação/refeição a cada empregado, no total de 
264 (duzentos e sessenta e quatro) vales anuais, no valor facial e unitário de 
R$82,21(oitenta e dois reais e vinte e um centavos), com a participação financeira 
do empregado no custo do Programa, conforme escalonamento a seguir: 
salário-base de até R$ 3.676,21 - 0,5%; de R$ 3.676,22 a R$ 5.146,70 - 1,5%; de 
R$ 5.146,71 a R$ 6.616,17- 2,5%; de R$ 6.616,18 a R$ 7.720.03 - 3,5%; de R$ 
7.720,04 a R$ 9.190,52 - 4,5%; acima de R$ 9.190,53 -5%.

Parágrafo Primeiro: Nos casos de afastamento do empregado por motivos 
de doença complementado pela Caesb, acidente do trabalho e licença-gestante, 
o Programa de Alimentação do Trabalhador da Caesb será mantido enquanto 
perdurar o afastamento.

Parágrafo Segundo: Sem prejuízo do fornecimento dos vales previstos no 
caput, anualmente, sempre no mês de dezembro, a Caesb concederá a todos 
os empregados, exceto empregados aprendizes, a título de abono natalino, 22 
(vinte e dois) vales-alimentação/refeição extras, no valor facial unitário de R$ 
82,21 (oitenta e dois reais e vinte e um centavos), aplicando-se, para fins de 
ressarcimento, a tabela definida no caput.

Parágrafo Terceiro: Do que trata o parágrafo anterior, não haverá prejuízos 
para aqueles que aderirem ao PDV.

Parágrafo Terceiro: Do que trata o caput será facultado ao trabalhador 
recebe-lo em pecúnia.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO ADICIONAL DE CONDUTOR ESPECIAL:
Ao empregado cuja atividade principal não seja a de dirigir veículo da 

Empresa, mas que necessite ocasionalmente conduzi-lo, a Caesb manterá o 
pagamento mensal do valor de R$ 718,79 (setecentos e dezoito reais e setenta 
e nove centavos), a título de adicional de condutor especial, proporcional o 
efetivo tempo em que o condutor ficou responsável pelo veículo em uso para 
o trabalho, exceto quando ficar estacionado em áreas internas da Companhia 
que possuam postos de vigilância humana permamente.

Parágrafo Único: A Caesb efetuará o pagamento do caput de forma 
proporcional, isto é, na forma que aquele trabalhador que conduzir 11 dias 
trabalhados no mês receberá 50% do valor, e aquele que conduzir 22 dias 
trabalhados receberá 100%

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ADICIONAL DE CONDUTOR DE 
EMBARCAÇÃO:

Ao empregado cuja atividade principal não seja a de conduzir embarcações 
da Empresa, mas que necessite conduzi-la, a Caesb pagará o valor mensal de 
R$ 718,79 (setecentos e dezoito reais e setenta e nove centavos), a título de 
adicional de condutor de embarcação, proporcional ao tempo despendido na 
condução do veículo náutico.
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Parágrafo Único: Em hipótese alguma o tempo de condução do veículo 

náutico poderá coincidir com aquele de responsabilidade pelo veículo 
automotor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LICENÇA-PRÊMIO: 
A Caesb garantirá aos seus empregados admitidos até 31 de outubro de 

2000, o direito à licença-prêmio adquirida, nos termos dos parágrafos seguintes.

Parágrafo Primeiro: O saldo dos dias deste benefício, existente em 
decorrência de Acordos anteriores, será usufruído em períodos não inferiores 
a 10 (dez) dias a pedido do empregado e com anuência da chefia imediata até 
30/04/2021, extinguindo-se tal benefício após esse prazo.

Parágrafo Segundo: Ocorrendo rescisão contratual de trabalho sem justa 
causa, aposentadoria com afastamento, adesão à programa de antecipação de 
aposentadoria e/ou óbito do empregado admitido até 31 de outubro de 2000, 
os períodos da Licença Prêmio decorrentes do direito adquirido e não gozados 
serão pagos aos respectivos titulares ou herdeiros devidamente habilitados. a 
título de verba indenizatória, respeitando-se os preceitos legais.

Parágrafo Terceiro: Para fins exclusivos de quitar débitos do empregado 
para com o empregador, principalmente os decorrentes do Plano de Saúde 
extinto em 1999 e de empréstimos de adiantamento de férias, será facultado 
ao empregado utilizar-se do total ou parte de seu saldo de licença prêmio, 
mediante assinatura de termo próprio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS FÉRIAS: 

A Caesb pagará as férias e a respectiva gratificação (Artigo 7.º, Inciso XVII 
da Constituição Federal) nos termos da legislação pertinente e nas condições 
descritas nos parágrafos seguintes.

Parágrafo Primeiro: A Caesb manterá o pagamento de 50% do valor 
da remuneração de férias, a título de gratificação de férias. 

Parágrafo Segundo: A Caesb concederá o fracionamento do gozo de 
férias para seus empregados, mediante requerimento do interessado, em 
períodos de gozo de dez e vinte dias. doze e dezoito dias. cinco e vinte cinco 
dias, cinco, cinco e vinte dias ou cinco, dez e quinze dias. 

Parágrafo Terceiro: A fração do gozo de férias de menor número de 
dias não será considerada para fins do limitador (conforme norma vigente) da 
quantidade de empregados em férias por mês.

Parágrafo Quarto: A Caesb concederá empréstimo de férias. No caso de 
o empregado não haver recusado o empréstimo de férias, este será descontado, 
mediante opção do interessado, de uma a dez parcelas, com carência de três 
meses a contar do recebimento das férias. Excetuam-se desse procedimento 
os casos de rescisão do contrato de trabalho, quando o pagamento do saldo 
devedor será feito em quota única. 

Parágrafo Quinto: Nos casos em que o empregado optar por 30 
(trinta) dias corridos ou 5 (cinco) e 25 (vinte e cinco) dias corridos de férias, 
será facultada a conversão de 1/3 (um terço) do período a que tiver direito em 
abono pecuniário, no valor da remuneração devida nos dias correspondentes 
(Art. 143 da CLT).

CLÁSULA DÉCIMA QUARTA – DA LICENÇA NÃO REMUNERADA:
A Caesb poderá conceder licença não remunerada de até 1 (um) ano, 

prorrogável, aos empregados que contarem com pelo menos 2 (dois) anos de 
efetivo serviço prestado à Empresa por ocasião da solicitação do benefício.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO SOBREAVISO: 
A Caesb pagará o equivalente a 1/3 (um terço) da hora normal a título de 

adicional de sobreaviso, exclusivamente aos empregados do quadro permanente 
que forem escalados em regime de sobreaviso, conforme norma interna.

Parágrafo Primeiro: O trabalho em sobreaviso será limitado a 152 
(cento e cinquenta e duas) horas mensais, respeitando-se o descanso semanal 
remunerado, preferencialmente no sábado ou domingo, .no qual não poderá o 
empregado ser escalado em sobreaviso. 

Parágrafo Segundo: Será fornecido aos empregados em regime de 
sobreaviso aparelho de telefone celular, rádio-chamada ou outro meio de 
comunicação. 

Parágrafo Terceiro: O empregado de sobreaviso que for chamado para 
realização de trabalho fará jus ao recebimento das horas extras trabalhadas, 
ficando suspenso o sobreaviso nesse período. 

Parágrafo Quarto: Para fins de cálculo do regime de sobreaviso, serão 
consideradas 24 horas por dia subtraindo a jornada diária do empregado em 
dias úteis e dias de ponto facultativo e 24 (vinte e quatro) horas por dia nos 
feriados e finais de semana. 

Parágrafo Quinto: O empregado que realizar horas extraordinárias 
durante o período de sobreaviso fará jus, no mínimo, ao descanso de l1 (onze) 
horas antes da nova jornada de trabalho, salvo se a jornada extraordinária estiver 
compreendida no período de 2 (duas) horas imediatamente anterior ao início 
de sua jornada normal.

Parágrafo Sexto: O empregado de sobreaviso que for chamado para 
realização de trabalho fará jus ao recebimento do valor do dia trabalhado 
referente ao valor facial e unitário de R$82,21(oitenta e dois reais e vinte e 
um centavos) por dia trabalhado, conforme Programa de Alimentação do 
Trabalhador – Clausula Nona. 

Parágrafo Sétimo: Em caso de chamada de sobreaviso e em o 
trabalhador cumprir o descanso previsto no parágrafo quinto, não poderá a 
CAESB determinar a reposição das horas de descanso ocorrido no horário de 
trabalho diário e/ou normal. Nem qualquer tipo de corte salarial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: 
A Caesb pagará o adicional de insalubridade, conforme legislação vigente.

Parágrafo Único: A Caesb pagará o adicional previsto no caput inclusive 
para os trabalhadores da área administrativa das Estações de Tratamento de 
Esgoto (ETE’s).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE: 
A Caesb pagará o adicional de periculosidade, conforme legislação 

vigente, no que concerne a eletricidade e biogás.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA ESCALA DE REVEZAMENTO:
Durante a vigência deste Acordo, a Caesb praticará de forma alternada, 

quanto ao período e ou horas de trabalho por horas de folga, as seguintes escalas 
de revezamento: Escala A – 12x36 (diurno)/12x60 (diurno) e Escala B – 12x24 
(diurno)/12x72 (noturno), na forma e nas condições abaixo:

Parágrafo Primeiro: Nas 12 (doze) horas de cada plantio diurno, 11 
(onze) horas serão efetivamente trabalhadas e uma hora será dedicada ao 
intervalo intrajornada para repouso e alimentação, computada na jornada, a 
ser gozada entre a quarta e a sétima hora trabalhada, como exemplificado na 
tabela abaixo:
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centavos) por dia trabalhado, conforme 
Programa de Alimentação do Trabalhador – 
Clausula Nona.  

 
Parágrafo Sétimo: Em caso de chamada 

de sobreaviso e em o trabalhador cumprir o 
descanso previsto no parágrafo quinto, não 
poderá a CAESB determinar a reposição das 
horas de descanso ocorrido no horário de 
trabalho diário e/ou normal. Nem qualquer tipo 
de corte salarial. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE:  
A Caesb pagará o adicional de 

insalubridade, conforme legislação vigente. 
 
Parágrafo Único: A Caesb pagará o 

adicional previsto no caput inclusive para os 
trabalhadores da área administrativa das 
Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – 

DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE:  
A Caesb pagará o adicional de 

periculosidade, conforme legislação vigente, no 
que concerne a eletricidade e biogás. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – 

DA ESCALA DE REVEZAMENTO: 
Durante a vigência deste Acordo, a 

Caesb praticará de forma alternada, quanto ao 
período e ou horas de trabalho por horas de 
folga, as seguintes escalas de revezamento: 
Escala A – 12x36 (diurno)/12x60 (diurno) e 
Escala B – 12x24 (diurno)/12x72 (noturno), na 
forma e nas condições abaixo: 

 
Parágrafo Primeiro: Nas 12 (doze) 

horas de cada plantio diurno, 11 (onze) horas 
serão efetivamente trabalhadas e uma hora será 
dedicada ao intervalo intrajornada para repouso 
e alimentação, computada na jornada, a ser 
gozada entre a quarta e a sétima hora trabalhada, 
como exemplificado na tabela abaixo: 

 

 
 
Parágrafo Segundo: Nos plantões 

noturnos com jornada de 12 (doze) horas com 

duração das 19 às 07 horas do dia seguinte, o 
empregado cumprirá jornada efetiva de 3 horas 
com duração de 60 minutos, acrescido de 9 horas 
fictas com duração de 52minutos e 30 segundos. 
Gozará um intervalo intrajornada para repouso e 
alimentação não computado na jornada com 
duração de l hora, 7 minutos e 30 segundos, entre 
a quarta e a sétima hora trabalhada, coma 
exemplificado na tabela seguinte: 

 

 
 
Parágrafo Terceiro: Quando o trabalho 

for executado em dia considerado feriado, será 
concedido, a título de abono, um adicional de 
100% (cem por cento) sobre as horas 
trabalhadas. 

 
Parágrafo Quarto: Somente em caso de 

necessidade imperiosa ou de força maior poderá 
a jornada de trabalho ser prorrogada mediante o 
pagamento de hora extra 

 
Parágrafo Quinto: Caesb e Sindágua 

estabelecem que o empregado que atue em 
escala de revezamento, em unidades que 
funcionam em locais de difícil acesso e/ou com 
percurso que possa comprometer a sua 
segurança, o Ingresso ou saída do turno de 
trabalho poderá ser antecipado ou retardado em 
no máximo l (uma) hora, sem que caracterize 
hora-extra, mediante acordo com a chefia 
imediata e adequação ao que prevê aos critérios 
contidos no Parágrafo Segundo desta Cláusula 

 
Parágrafo Sexto: Serão permitidas até 3 

(três) trocas de plantão, regulamentado em 
norma interna. 

 
Parágrafo Sétimo: A Caesb seguirá o 

calendário de feriados divulgado anualmente 
pelo GDF, para fins de aplicação do previsto no 
parágrafo terceiro desta cláusula. 

 
Parágrafo Oitavo: Em virtude da 

natureza das atividades desenvolvidas e da 
jornada especial exercida, os empregados 
submetidos às escalas descritas no caput desta 
Cláusula não fazem jus ao gozo ou ao 

Parágrafo Segundo: Nos plantões noturnos com jornada de 12 (doze) 
horas com duração das 19 às 07 horas do dia seguinte, o empregado cumprirá 
jornada efetiva de 3 horas com duração de 60 minutos, acrescido de 9 horas fictas 
com duração de 52minutos e 30 segundos. Gozará um intervalo intrajornada 
para repouso e alimentação não computado na jornada com duração de l hora, 
7 minutos e 30 segundos, entre a quarta e a sétima hora trabalhada, coma 
exemplificado na tabela seguinte:

Parágrafo Terceiro: Quando o trabalho for executado em dia considerado 
feriado, será concedido, a título de abono, um adicional de 100% (cem por cento) 
sobre as horas trabalhadas.

Parágrafo Quarto: Somente em caso de necessidade imperiosa ou de 
força maior poderá a jornada de trabalho ser prorrogada mediante o pagamento 
de hora extra

Parágrafo Quinto: Caesb e Sindágua estabelecem que o empregado 
que atue em escala de revezamento, em unidades que funcionam em locais 
de difícil acesso e/ou com percurso que possa comprometer a sua segurança, 

o Ingresso ou saída do turno de trabalho poderá ser antecipado ou retardado 
em no máximo l (uma) hora, sem que caracterize hora-extra, mediante acordo 
com a chefia imediata e adequação ao que prevê aos critérios contidos no 
Parágrafo Segundo desta Cláusula

Parágrafo Sexto: Serão permitidas até 3 (três) trocas de plantão, 
regulamentado em norma interna.

Parágrafo Sétimo: A Caesb seguirá o calendário de feriados divulgado 
anualmente pelo GDF, para fins de aplicação do previsto no parágrafo terceiro 
desta cláusula.

Parágrafo Oitavo: Em virtude da natureza das atividades desenvolvidas e 
da jornada especial exercida, os empregados submetidos às escalas descritas no 
caput desta Cláusula não fazem jus ao gozo ou ao recebimento de (excetuando-
se os previstos em lei) quando escalados para ou pontos facultativos porventura 
concedidos pela Companhia, ou em fins de semana.

Parágrafo Nono: Será designado grupo de trabalho, franqueada a 
participação de integrantes do sindicato, para estudar nova metodologia da 
escala de revezamento, devendo os trabalhos estarem concluídos na vigência 
deste ACT.

Parágrafo Décimo: Serão permitidas até 2 (duas) trocas consecutivas 
de plantão.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO:
A Caesb concederá aos seus empregados do quadro permanente cursos 

de alfabetização, de ensino fundamental e médio, podendo ser ministrados em 
suas dependências.

Parágrafo Primeiro: Os empregados do quadro permanente da 
Caesb, independente da escolaridade exigida para ingresso no cargo, que 
estejam cursando ensino superior, pós-graduação, ensino técnico, médio 
ou fundamental e língua estrangeira, em estabelecimento particular e em 
áreas de conhecimento predefinidas pela empresa, poderão receber da 
Caesb reembolso de 60% (sessenta por cento) das despesas com matrícula 
e mensalidades, conforme norma interna elaborada e aprovada pela 
Companhia, franqueada a participação de até dois integrantes do sindicato 
na fase de elaboração do normativo.

Parágrafo Segundo: Os benefícios a que se referem os parágrafos 
anteriores desta cláusula não poderão, em hipótese alguma, ser cumulativos, 
excetuando-se os cursos de língua estrangeira.

Paragrafo Terceiro: A Caesb concederá aos seus empregados do 
quadro permanente, independente da escolaridade exigida para o cargo 
que exercem, que estejam cursando ensino superior, pós-graduação, ensino 
técnico, médio ou fundamental, em estabelecimento público, o valor mensal 
de R$ 379,37 (trezentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), a 
título de incentivo escolar.

Parágrafo quarto: A Caesb concederá aos seus empregados do quadro, 
independente do cargo que ocupam, liberação integral remunerada para 
exercício de pós-graduação strictu sensu.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – LIBERAÇÃO PARA PROVAS:
Está liberado do comparecimento ao trabalho, em relação à metade de 

sua jornada, somente no dia específico da prova, o empregado que se submeter 
a exames em faculdade ou escola, em curso de interesse da Caesb previstos 
em norma, sem prejuízo da sua remuneração, desde que tenha comunicado à 
chefia imediata com antecedência mínima de 7 (sete) dias, para que sua ausência 
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não implique pagamento de horas extras para outro empregado. O empregado 
deverá comprovar perante seu chefe imediato a realização do exame, no prazo 
de 7 (sete) dias.

Parágrafo Único: Será garantido ao empregado plantonista o direito 
à troca de plantão, caso esteja escalado para trabalhar em dia de realização 
de provas de vestibular para rede pública, Enem ou concurso público da 
Caesb, desde que comunique à chefia imediata com antecedência mínima 
de 40 dias e que não implique em pagamento de horas extras para outro 
empregado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA LIBERAÇÃO PARA ESTÁGIO: 
O empregado que frequentar curso técnico ou superior no qual tenha 

que cumprir estágio obrigatório será dispensado do comparecimento ao trabalho 
no horário do estágio, sem nenhum desconto remuneratório, em cursos de 
interesse da Caesb previstos em norma.

Parágrafo Único: O previsto no caput se aplica inclusive aos trabalhadores 
plantonistas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO:
A Caesb pagará gratificação por titulação, tendo como base de cálculo 

o valor do salário nominal de seus empregados, limitada aos tetos conforme 
tabela abaixo:

PERCENTUAL CURSOS LIMITE
GSS/GSN/GSO

VALOR POR
TÍTULO

LIMITE
TSNTSS

VALOR POR
TÍTULO

LIMITE
ASN/ASS/ADV

VALOR POR
TÍTULO

10%

7%

15%

20%

30%

CURSOS TÉCNICO

GRADUAÇÃO

PÓS GRADUAÇÃO
360 HORAS

MESTRADO

DOUTORADO

R$ 7.000,00

R$ 490,00

R$ 700,00

R$ 1.050,00

R$ 1.400,00

R$ 2.100,00

R$
10.000,00

R$ 700,00 R$ 700,00

R$ 1.000,00

R$ 1.500,00

R$ 2.000,00

R$ 3.000,00

R$ 16.000,00

R$ 1.120,00

R$ 1.600,00

R$ 2.400,00

R$ 3.200,00

R$ 4.800,00

Parágrafo Primeiro: O título utilizado para ingresso no cargo não será 
considerado para fins de titulação.

Parágrafo Segundo: A metodologia estabelecida no caput somente 
será aplicada aos novos títulos, apresentados a partir de 1º de maio de 2017.

Parágrafo Terceiro: O detalhamento da aplicação deste benefício será 
regido por norma interna elaborada e aprovada pela Companhia, franqueada 
a participação de até dois integrantes do sindicato na fase de elaboração do 
normativo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO PROGRAMA DE 
SAÚDE:

A Caesb manterá a contribuição com o plano de saúde nas condições 
contratadas junto à Fundação de Previdência dos Empregados da Caesb (Fun-
diágua), independentemente da metodologia de gestão a ser praticada.

Parágrafo Primeiro: A Caesb manterá a contribuição com o Seguro Obri-
gatório nas condições contratadas junto à Caesb Esportiva e Social - Caeso, 
independente da metodologia de gestão a ser praticada.

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

Parágrafo Terceiro: A Caesb, na vigência deste acordo, atenderá o dis-
posto no regulamento RG.SRH-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 re-
visão do normativo

Parágrafo Quarto: A Caesb indicará e participará de comissões acerca do 
plano de saúde, desde que oficializado pela Fundiágua.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA LICENÇA-MATERNIDADE:
A Caesb concederá a prorrogação de sessenta dias na licença-maternidade 

à empregada que fizer jus ao benefício, conforme legislação vigente.
Parágrafo Primeiro: Finda a licença maternidade, a empregada 

beneficiada que atue em jornada de trabalho de oito horas, retomará ao trabalho 
em regime excepcional de seis horas, até que a criança complete um ano de 
idade, quando retomará então a sua jornada normal.

Parágrafo Segundo: No caso de nascituro prematuro ou que tenha sido 
internado em UTI, que o benefício da licença-maternidade seja concedido após 
alta médica. Iniciando a contagem no dia imediatamente subsequente da alta 
hospitalar do nascituro.

Parágrafo Quarto: Para aquelas trabalhadoras lactantes sob regime de 
escala de revezamento também será garantido a redução de jornada de trabalho.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – LICENÇA-PATERNIDADE:
A Caesb concederá a prorrogação de quinze dias na licença paternidade 

ao empregado que fizer jus ao benefício, conforme legislação vigente.
Parágrafo único: No caso de nascituro prematuro ou que tenha sido 

internado em UTI, o benefício da licença-paternidade será concedido após 
alta médica. Iniciando a contagem no dia imediatamente subsequente da alta 
hospitalar do nascituro.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DOS DEPENDENTES COM DEFICIÊNCIA:
A Caesb pagará mensalmente aos empregados que comprovadamente 

tenham filhos ou dependentes com deficiência, incapazes de prover a própria 
subsistência, auxílio financeiro no valor de R$ 499,25 (quatrocentos e noventa e 
nove reais e vinte e cinco centavos), independentemente da idade dos incapazes.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese de os cônjuges serem empregados 
públicos, somente a um deles será concedido o direito ao benefício, mediante 
declaração do empregado. 

Parágrafo Segundo: O benefício de que trata o caput possui natureza 
estritamente humanitária e indenizatória, concedido em função do estado do 
deficiente, mediante comprovação, não sendo considerado verba salarial, para 
qualquer fim ou efeito de direito 

Parágrafo Terceiro: Para fins de concessão deste benefício, serão 
consideradas as patologias definidas em lei e, ainda, os casos de doenças graves 
que forem atestadas pelo serviço de Medicina e Segurança do Trabalho da Caesb.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA PREVENÇÃO DAS LESÕES POR 
ESFORÇOS REPETITIVOS:

A Caesb implementará providências para prevenir as situações e 
comportamentos que possam vir a ocasionar Lesões por Esforço Repetitivo. 
(L.E.R.)/Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho (D.O.R.T.), conforme 
orientação da área de Segurança e Medicina do Trabalho.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO DE DEPENDENTES 
POR MOTIVO DE DOENÇA: 

A Caesb considerará justificado o afastamento por até 45 (quarenta e 
cinco) dias, consecutivos ou não, a cada exercício, do empregado que comprovar 
perante a Área de Segurança e Medicina do Trabalho, a internação em 
estabelecimento hospitalar ou em tratamento clínico ou domiciliar do cônjuge, 
filhos(as), demais dependentes legais, genitores, padrasto ou madrasta.

Parágrafo Primeiro: O prazo estabelecido no caput desta cláusula poderá 
ser prorrogado por até 15 dias, caso o empregado comprove a necessidade 
de acompanhamento de paciente terminal, mediante apresentação de laudo 
médico à área de Segurança e Medicina do Trabalho. 

Parágrafo Segundo: Hipóteses de afastamentos superiores a 45 (quarenta 
e cinco) dias serão analisadas pela empresa, caso a caso, de acordo com o seu 
poder diretivo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DO AFASTAMENTO POR MOTIVO DOENÇA:
A contar da vigência deste Acordo, a Caesb pagará a diferença, se houver, 

entre a remuneração do empregado e o valor por este recebido a título de 
Auxílio-Doença do INSS, pelo período de até 60 meses, sem prejuízo de períodos 
anteriores já gozados, excluídas as reabilitações em curso junto ao INSS. 

Parágrafo Primeiro: No caso do afastamento do trabalho por motivo de 
doença do empregado aposentado pelo INSS e que continue em atividade na 
Caesb, a empresa pagará a diferença, se houver, entre a remuneração deste 
empregado e o valor por ele recebido a título de aposentadoria por tempo de 
serviço, até que o empregado tenha completado a carência para recebimento 
da complementação de aposentadoria pela Fundiágua. 

Parágrafo Segundo: O benefício previsto no parágrafo anterior fica 
assegurado, por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos ou intercalados, a contar 
do décimo sexto dia de afastamento, aos empregados que tenham completado 
a carência para o recebimento da complementação da aposentadoria pela 
Fundiágua, computados uma única vez, considerando todo o tempo em que o 
empregado permanecer em atividade na Caesb.

Parágrafo Terceiro: No caso de estar pendente o primeiro requerimento 
ou primeiro recurso interposto pelo empregado junto ao INSS para concessão 
ou continuidade de auxílio-doença, a remuneração do empregado será mantida 
pelo prazo máximo de até 120 (cento e vinte) dias. 

Parágrafo Quarto: No caso do empregado a que alude o Parágrafo Terceiro 
ter deferido pelo INSS a concessão ou continuidade do auxílio-doença, o mesmo 
terá de recolher na Tesouraria da Caesb, em única parcela, o valor pago pela 
Caesb em substituição ao auxílio-doença, e entregar o devido comprovante 
na SGPA, em no máximo 5 dias úteis após o primeiro recebimento do INSS, de 
modo que em nenhuma hipótese, ocorra duplicidade de benefício pago pela 
Caesb e o INSS.

Parágrafo Quinto: Caso o empregado não cumpra o previsto no Parágrafo 
anterior. ficará suspenso o complemento do auxílio doença até que regularize seu 
débito com a Caesb, e, ainda, terá o desconto efetuado em folha de pagamento, 
até o limite da dívida, tão logo retorne à normalidade de suas atividades.

Parágrafo Sexto: Na hipótese de o INSS indeferir a solicitação ou recurso 
do empregado, obrigando-o a retornar ao trabalho sem qualquer benefício, os 
valores de remuneração que tenha recebido por força do Parágrafo Terceiro 
desta Cláusula serão cobrados do empregado conforme norma de ressarcimento 
de débitos de empregados.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA: 
A Caesb se compromete a manter e aperfeiçoar os programas que 

visem à melhoria da qualidade de vida de seus empregados, principalmente os 
programas de vacinação e conscientização de prevenção de doenças. 

Parágrafo Único: A Caesb, visando à melhoria da qualidade de vida e 
ao bem-estar dos seus empregados, compromete-se, na medida do possível, 
a fazer a lotação dos mesmos em localidades próximas de suas residências, 
observando-se a necessidade do serviço.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS ROUPAS PROFISSIONAIS E 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA:

A Caesb fornecerá uniformes e equipamentos de proteção individual - EPI 
e coletiva EPC aos empregados, visando eliminar os possíveis riscos, conforme 
recomendação da área de Medicina e Segurança do Trabalho. 

Parágrafo Único: A Caesb fornecerá, como EPI, filtro solar conforme 
especificação e critérios que serão definidos pela área de Medicina e Segurança 
do Trabalho.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – DA INDENIZAÇÃO POR MORTE OU 
INVALIDEZ:

A Caesb pagará, ao dependente legal ou ao empregado, indenização por 
morte ou invalidez total decorrente de acidente de trabalho em efetivo exercício 
das funções, no valor de 45 vezes o piso salarial praticado na Companhia

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – DA LICENÇA LUTO:
A Caesb assegurará licença remunerada de 05 (cinco) dias corridos, em 

caso de falecimento de irmão, ascendente e descendente de I’ grau, padrasto, 
madrasta, cônjuge ou equiparados. 

Parágrafo Único: Nos casos em que o sepultamento ocorrer fora do Distrito 
Federal ou das cidades do entorno, a licença será prorrogada por dois dias.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – DO AUXÍLIO-FUNERAL:
A Caesb concederá ao dependente legal do empregado falecido o Auxílio-

Funeral de 5 (cinco) vezes o piso salarial praticado na Companhia na data do óbito

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS:
A liberação de empregados eleitos como dirigentes para o Sindágua, com 

ônus para a Caesb, será de 09 (nove) dirigentes, a partir de 01/05/2019. A partir 
do 10º (décimo), a liberação será com ônus para a entidade sindical.

CLÁUSULA TRIG´WSIMA SEXTA – HORÁRIO CORRIDO:
A Caesb manterá a jornada de trabalho no regime de horário corrido 

de seis horas, trinta horas semanais, sem redução de salários e benefícios, de 
forma a atender o seguinte:

a) as unidades organizacionais irão funcionar em um ou dois turnos 
de seis horas cada, um vespertino e outro matutino, de segunda a 
sexta-feira;

I –  a Caesb constituirá Grupo de Trabalho para definir, com base em pa-
râmetros técnicos, quais unidades organizacionais devem funcionar 
em apenas um turno de seis horas, de segunda a sexta-feira, com 
vistas a melhorar o desempenho dos serviços;

b) instalação de ponto eletrônico de frequência em todas áreas, salvo 
naquelas onde não haja horário corrido pela prática de somente 
escala de revezamento. 
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Parágrafo Primeiro: Serão atendidos pelo benefício do horário corrido 
aqui previsto todos os empregados do quadro efetivo, excetuando-se aqueles 
designados para atuar em regime de escala de revezamento. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – DO DESCONTO E REPASSE DE 
CONTRIBUIÇÃO:

A Caesb se compromete a efetuar o desconto da mensalidade de 
associados na folha de pagamento de seus empregados e repassa-las ao 
Sindágua. Repasse esse que deverá ocorrer até o 3º dia útil de cada mês.

Parágrafo Único: No mês subsequente à aprovação deste Acordo Coletivo 
de Trabalho, a Caesb compromete-se a descontar do salário nominal, na forma 
de lei. a contribuição de fortalecimento sindical em favor do Sindágua.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – DA COMISSÃO DE DIREITOS E DEVERES:
Ficam mantidos os termos e condições do Regulamento n’ 01 - Avaliação 

da Atuação Profissional e do Regulamento n’ 02 -- Regras e Procedimentos para 
os Casos de Demissão, Relocação Funcional e de Penalização de empregados 
decorrentes da Cláusula Trigésima Terceira do Acordo Coletivo de Trabalho 
2000-2002, conforme Cláusula Primeira do Primeiro Aditivo ao Acordo Coletivo 
CAESB/SINDAGUA-DF 2000-2002.

Parágrafo Único: Não se incluem no rol de beneficiários desta Cláusula os 
empregados em estágio probatório, oriundos de concursos públicos que tenham 
menos de 90 (noventa) dias de vínculo empregatício com a Caesb.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA – DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS:
Para o exercício de funções gratificadas na Caesb, será exigido o 

atendimento às condições da Lei da Ficha Limpa.
Parágrafo Primeiro: O recebimento de gratificação por função 

desempenhada. por 10 anos ou mais, assegura ao empregado a sua incorporação, 
conforme estabelecido na Norma ND.SRH-035.

Parágrafo Segundo: O previsto no parágrafo anterior deverá obedecer a 
seguinte regra após a exoneração, na proporcionalidade de: 1a-10%; 2a-20%; 
3a-30%; 4a-40%; 5a-50%; 6a-60%; 7a-70%; 8a-80%; 9a-90%; 10a-100%. 

Parágrafo Terceiro: A Diretoria Colegiada da Caesb definirá os reajustes 
dos valores das Funções Gratificadas, limitado ao reajuste salarial concedido 
aos empregados.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA – DO SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS POR 
COMPETÊNCIA:

A Caesb reenquadrará os empregados do quadro efetivo na Tabela Salarial 
vigente, em 1.º/05/2019, de modo que todos possam chegar ao teto salarial de 
seu cargo no período de serviço de 30 anos, com base em uma perspectiva de 
um Itinerário Médio de Carreira, por meio da aplicação do “Fator de Correção 
de Carreira”.

Parágrafo Primeiro: O Itinerário Médio de Carreira considera promoções 
equivalentes às duas progressões de degrau salarial por ano, até chegar ao teto 
salarial do cargo.

Parágrafo Segundo: O “Fator de Correção de Carreira” corresponderá ao 
percentual referente à diferença salarial entre a posição atualmente ocupada 
na Tabela Salarial e aquela que o empregado ocuparia caso o SGPC estivesse 
vigente desde o dia de sua admissão e ele tivesse recebido duas progressões 
de degrau salarial por ano (Itinerário Médio de Carreira).

Parágrafo Terceiro: Caso o reenquadramento do empregado implique  
mudança do nível de complexidade, este receberá o percentual corresponde à 
diferença salarial e fará a mudança do nível de complexidade somente quando 
preencher os requisitos necessários.

Parágrafo Quarto: Antes do reenquadramento mencionado no caput, a 
Caesb fará com que todos os cargos de mesmo nível de escolaridade tenham 
os mesmos pisos e tetos salariais, ou seja, a mesma carreira, considerando-se 
para efeito desta equiparação sempre o maior valor.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA – DO PROGRAMA HABITACIONAL:
A Caesb se compromete a agilizar qualquer programa habitacional lançado 

pelo Governo do Distrito Federal ou pelo Governo Federal, para os empregados 
da Companhia que atendam aos requisitos da política habitacional do Governo. 

Parágrafo Primeiro: Será concedido ao empregado desconto em folha 
nos casos de aquisição de imóveis junto à Terracap - Companhia Imobiliária do 
Distrito Federal, nos termos do Convênio firmado entre Caesb e Terracap. 

Parágrafo Segundo: Convênios de mesma finalidade do Parágrafo 
anterior serão buscados junto às instituições financeiras credenciadas no SFH.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA – DO ANUÊNIO PARA EMPREGADO 
DO QUADRO PERMANENTE PROMOVIDO POR CONCURSO PÚBLICO:

Para o empregado do quadro permanente que ocupe novo cargo em 
razão de aprovação em concurso público promovido pela Caesb, o tempo de casa 
para fins de cálculo do anuênio previsto neste Acordo incluirá o(s) período(s) 
do(s) cargo(s) anterior(es) exercido(s) na Caesb, desde que não tenha havido 
interrupção do vínculo anterior por mais de 36 meses.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA – DO EMPREGO EM COMISSÃO:
A Caesb limitará as nomeações de emprego em comissão à razão de 

2 (dois) empregados não pertencentes ao quadro efetivo da Companhia para 
cada 100 empregados do quadro efetivo.

Parágrafo Primeiro: Caesb divulgará na intranet a relação dos 
empregados comissionados, contendo: nome, local de trabalho, referência do 
cargo que ocupa e tabela correspondente. 

Parágrafo Segundo: A diretoria colegiada da Caesb definirá os reajustes 
dos valores dos Empregos em Comissão, limitado aos índices apurados e 
aplicados aos salários.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA – DA COMPENSAÇÃO DE HORAS EXTRAS:
A Caesb instituirá banco de horas para quitação de eventuais débitos de 

horas de empregados. A aplicação da compensação será definida em norma interna.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA– DA JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO:
A Caesb manterá o regime de horário corrido, nos termos definidos na 

Cláusula Nona do Segundo Termo Aditivo ao ACT 2010-2012, para os empregados 
que trabalham em bancada de laboratório e em atendimento ao público nos 
escritórios regionais.

Parágrafo Único: A Caesb se compromete a manter o horário de 
atendimento ao público, nos escritórios regionais, de 8h às 18h, respeitando a 
jornada especial de trabalho.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA – GRATIFICAÇÃO POR ATENDIMENTO 
AO PÚBLICO:

A Caesb pagará mensalmente aos atendentes em escritório comercial 
e vistoriantes, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de Gratificação 
de Atendimento ao Público – GAP.
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CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA – ADICIONAL DE RISCO DE VIDA:
Os empregados que realizarem cortes de fornecimento de água; 

fiscalização hidrossanitária e das captações e demais áreas de preservação 
ambiental, sob responsabilidade da Caesb e atividades de campo relacionadas 
a ligações clandestinas (caça-gatos); receberão um “Adicional de Risco de Vida” 
mensal, cujo valor corresponderá a 30% (trinta por cento) do salário básico.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA – CONCURSO PÚBLICO:
A CAESB se compromete a realizar novos concursos públicos, de forma 

imediata, de acordo com a necessidade e a disponibilidade orçamentária e 
financeira, respeitando o cadastro reserva do concurso 2012 vigente em virtude 
do Termo de Ajuste de Conduta.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA– DO CALENDÁRIO DE PAGAMENTO:
A CAESB efetivará o pagamento dos salários de seus empregados 

preferencialmente no último dia útil de cada mês.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA – DA REVISÃO DO ACT:
Na Data-Base 2020, Caesb e Sindágua abrirão negociação para tratar 

das cláusulas financeiras contidas neste ACT, dentre elas as que tratam de: 
Salário, auxilio creche, auxílio a portadores de necessidades especiais, vale 
alimentação/refeição, condutor especial, condutor embarcação, programa de 
participação nos resultados, programa de educação e auxílio transporte. As 
demais cláusulas serão renovadas automaticamente.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA – DO TERMO DE QUITAÇÃO 
EM RESCISÃO POR PDV:

O atual Programa de Desligamento Voluntário - PDV 2018/2019 - ou 
quaisquer outros realizados pela Caesb, ensejarão a quitação plena e Irre-
vogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia dos empregados 
desligados pelo programa, conforme previsto no artigo 477-B da CLT.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA –  DO TERMO DE 
QUITAÇÃO ANUAL:

Fica facultado à Caesb e a seus empregados a assinatura do Termo 
de Quitação Anual (TQA) de obrigações trabalhistas, de forma individual, nos 
termos do Art. 507-B da CLT. Não sendo essa assinatura condicionante para 
assunção de cargo de chefia.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA – DOS PROCEDIMENTOS 
DE SEGURANÇA:

A Caesb constituirá grupo de trabalho para definir procedimentos de 
segurança para atividades de atendimento presencial ao público nos escritórios 
de comercialização, nos serviços de corte e religação e em atividades de 
identificação e remoção de ligações clandestinas, franqueada a participação 
de até dois membros do sindicato. Os trabalhos deverão ser concluídos no 
prazo de vigência do presente acordo.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA – DO ABONO DE 2016:
Em função de negociação coletiva, e em conformidade com o disposto 

sobre acordos coletivos de trabalho na CLT, a CAESB não efetivará mais o 
desconto salarial referente a greve 2016, a partir da assinatura deste acordo, 
sendo que os empregados que já tiveram seus valores descontados ou quitados 
devem ser ressarcidos de forma integral.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO ACORDO:
O presente acordo terá validade de 01/05/2019 a 30/04/2021, 

comprometendo-se as partes a cumpri-lo nos seus termos e condições, ficando 
estabelecido que a próxima data-base será 01/05/2021, mantendo 1º de maio 
como a data-base da categoria. E por estarem justos e acordados, firmam 
o presente em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os seus 
jurídicos e legais efeitos. 

SINDICALIZAÇÃO DE TERCEIRIZADOS 
A assembleia geral realizada no último dia 21 de fevereiro referendou, por ampla maioria, a discussão sobre a possibilidade de filiação dos traba-
lhadores terceirizados ao Sindágua-DF. Esse tema foi debatido no CONSAN 2017 e pautado pelos próprios trabalhadores da Caesb nas reuniões 

setoriais de 2018 e 2019, como forma de ampliar a luta da classe trabalhadora e fortalecer a defesa do saneamento público.


