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  Cabe lembrar que a intenção do GDF 
era impor um ACT padrão para todas as 
empresas, com redução drástica de direitos.  
Diante do cenário político e jurídico que 
permeou a mudança na presidência da Caesb, 
caracterizando o acirramento dos ataques 
propostos, buscou-se a negociação do ACT 
comcom a mediação do TRT 10.ª Região e do 
Ministério Público do Trabalho.
  A decisão por um ACT válido por dois 
anos, proposta feita pelo Sindágua-DF, foi 
acertada, tendo em vista o cenário nacional e 
distrital de ataque às empresas estatais para 
sua privatização, pois possibilitou a 
mobilização da categoria em defesa da Caesb 
Pública e das demais empresas estatais como 
CEB, Metrô e BRB. CEB, Metrô e BRB. 
  Além disso, a atual pandemia nos 
colocou em um longo período de quarentena, 
impedindo o amplo debate presencial e a 
mobilização com que sempre tratamos os 
assuntos pertinentes à categoria. Caso não 
tivéssemos um ACT vigente, poderíamos 
sofrer a perda de conquistas históricas, fruto 
dede muita luta das trabalhadoras e dos 
trabalhadores.

Primeiro Termo Aditivo

  No início deste ano, dando sequência ao 
trabalho das mais de sete comissões 
aprovadas no ACT 2019/2021 e após debate 
nas setoriais e em assembleia, tivemos a 
aprovação do 1.° Termo Aditivo, referente ao 
novo PCCS. 

  Em meio às tratativas na 
Comissão do PCCS, o Sindágua-DF 
vem debatendo o assunto em 
diversas reuniões setoriais desde a 
Data-Base de 2019, da qual resultou 
o termo aditivo ao ACT 2019-2021 
aprovado em janeiro deste ano, com 
a 
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na DT n.º 114/20, em 9 de março de 
2020. O novo termo aditivo do PCCS 
propõe a discussão do enquadramento 
na nova tabela salarial, bandeira 
histórica de luta dos trabalhadores, que 
há muitos anos buscam o 
enquadramento por tempo de serviço.  
    Cabe lembrar que o Plano de 
Cargos anterior foi implementado em 
15/10/2000, sendo realizadas avaliações 
em 2009 e 2013, e desde então 
encontra-se congelado.
  Desde a aprovação do novo termo 
aditivo buscou-se assegurar aos 
trabalhadores a realização de novo 
processo de promoção interna. O tema 
segue em discussão na comissão 
paritária da Caesb, mesmo durante a 
pandemia – os trabalhos foram 
suspensossuspensos temporariamente em março, 
devido às condições de saúde e 
segurança, mas retomados 
recentemente.
  No mês de abril, o Sindicato 
enviou à Comissão ofício contendo 
observações quanto às questões 
financeiras de 2019 da Caesb 
pertinentes ao estudo do PCCS do 
Sindágua-DF e à Minuta do PCCS Ano 
2017 da Caesb, pontuando que os 
gastosgastos com despesa de pessoal da 
Empresa foram inferiores ao 
crescimento da receita operacional 
líquida de 2019 em relação a 2018.

  Em maio último, devido às 
questões da pandemia e ao prazo de 
120 dias estabelecido para 
encaminhamento dos trabalhos da 
Comissão, o presidente prorrogou os 
trabalhos até outubro de 2020.
    Em razão das novas condições da 
pandemia, os trabalhos foram 
retomados em agosto último. A 
Companhia propôs discutir o formulário 
de progressão por mérito para, em 
seguida, tratar dos procedimentos de 
avaliação de desempenho, tendo a SGP 
ponderadoponderado sobre a necessidade de a 
Empresa dispor de um sistema 
eletrônico para realização das 
avaliações dos trabalhadores.

  Em virtude da questão temporal, foi discutido 
em Comissão que ainda haveria a necessidade de 
aprovação da norma de avaliação (ND.SRH-022) e 
a discussão de antecipação ou não da promoção 
por antiguidade (Parágrafo 8.º do aditivo do ACT).
    Em setembro de 2020, a Comissão 
reuniu-se no auditório da Caesb, respeitadas as 
normas de segurança à saúde, para tratar do 
formulário de avaliação para promoção por mérito 
e sobre a possibilidade de implementação ainda 
este ano, hipótese considerada inviável pelo 
Sindágua-DF, uma vez que a situação emergencial 
dede calamidade pública não permitiria uma 
avaliação igual para todos.
  Em outubro de 2020, a presidência 
prorrogou a Comissão novamente, agora por mais 
30 dias, e os debates continuaram na defesa da 
aprovação de um cronograma que defina também 
a equiparação das tabelas salariais e o 
enquadramento por tempo de serviço. Ou seja, o 
Sindicato se posicionou para que o debate não 
fossefosse somente sobre a ficha de avaliação, mas que 
a Comissão deveria tratar de todos os pontos de 
interesse dos trabalhadores.
  Por fim, em novembro de 2020, o 
Sindágua-DF solicitou mais uma vez a prorrogação 
do prazo da Comissão, com o intuito de que o 
formulário de avaliação possa ser amplamente 
discutido com a categoria. Para tanto, publicamos 
neste jornal o modelo proposto, que elenca como 
principais competências a serem avaliadas pela 
Empresa:Empresa: o trabalho em equipe; comunicação 
eficaz; análise de problemas e tomada de decisão; 
planejamento e organização; e conduta e 
comprometimento. 

  Em meio às tratativas na 
Comissão do PCCS, o Sindágua-DF 
vem debatendo o assunto em 
diversas reuniões setoriais desde a 
Data-Base de 2019, da qual resultou 
o termo aditivo ao ACT 2019-2021 
aprovado em janeiro deste ano, com 
a a consequente implementação do 
novo Plano de Carreiras, Cargos e 
Salários (PCCS) e a constituição, 
pelo presidente da Companhia, da 
Determinação da Diretoria da Caesb
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VEJA NA TABELA ABAIXO QUAL O SEU CARGO E QUANTOS DEGRAUS PODE 
RECEBER COM O ENQUADRAMENTO POR TEMPO DE SERVIÇO 
Exemplo: tenho 10 anos de Empresa e estou com remuneração salarial do degrau 
8, isto é, tenho 2 degraus para receber de enquadramento por tempo de serviço.

  O Sindágua-DF vem, há anos, debatendo nas comissões da Companhia uma 
nova proposta de Plano de Carreiras, Cargos e Salários (PCCS), em atendimento às 
bandeiras de luta da categoria caesbiana, chegando a mais uma conquista, qual seja, 
a assinatura do 1.º termo aditivo ao ACT 2019-2021, que trata da Clausula Trigésima 
Oitava – Do Sistema de Gestão de Pessoas por Competência.



  O objetivo do Sindicato é dar 
melhor tratamento às diferentes 
carreiras aplicadas atualmente na 
Companhia – o percentual de evolução 
salarial deve ser igual para todos os 
cargos e a evolução nos degraus de 
cada cargo não pode ser diferente entre 
o agente, o técnico e o analista.o agente, o técnico e o analista.
  O exemplo que temos hoje é que, 
enquanto um Analista de Suporte ao 
Negócio (ASN) ganha em média 3,32% 
de reajuste no degrau, o Analista de 
Sistemas de Saneamento (ASS) recebe 
em média 2,89% de evolução salarial.
Portanto, a proposta do Sindicato 
defende o anseio antigo dos 
trabalhadores na unificação das 
carreiras, incluindo de imediato a 
unificação dos pisos e tetos salariais e 
tratando com igualdade os cargos do 
mesmo nível de escolaridade. E a 
propostaproposta é fazer o enquadramento do 
trabalhador por tempo de serviço no 
mesmo degrau atual, sem redução 
salarial.
  A realidade dos trabalhadores 
desde 2013, quando houve a última 
avaliação para promoção por mérito, é 
de congelamento na tabela salarial, e 
para muitos, até mesmo sem promoção 
por estarem fora de tabela e sem 
avaliação para mudança de nível. Tais 
fatosfatos acarretaram grande divergência 
salarial entre a remuneração e o tempo 
de Caesb, principalmente para aqueles 
que ingressaram em 1997 e 2005.
  O Sindicato sempre defendeu a 
bandeira histórica de enquadramento 
por tempo de serviço, para que todas 
essas distorções salarias sejam 
resolvidas para todos. E a partir daí 
teremos um marco inicial de evolução 
salarial na carreira, com oportunidade de 
todostodos alcançarem no teto da carreira 
com a efetiva implementação das 
promoções.
  Nosso estudo demostra um total 
de 1.094 trabalhadores com diferença 
salarial entre o degrau em que está 
enquadrado e o degrau por tempo de 
serviço na Companhia. Veja na tabela 
abaixo quantos e quais são os cargos 
com maior distância.
    O Sindágua-DF preza pela 
discussão em Comissão a fim de que 

tais pontos de enquadramento por tempo 
de serviço e equiparação salarial sejam 
efetivados de forma igualitária para todos 
os trabalhadores.
    No que tange à questão financeira 
para a implementação dos pleitos dos 
trabalhadores, há um custo substancial, 
uma vez que estamos há pelo menos 7 
anos congelados. Cabe ainda lembrar que 
todo impacto financeiro deve incidir sobre 
salário, férias e 13.º e Fundiágua.
    Portanto, para implementação das 
bandeiras dos trabalhadores – 
equiparação, enquadramento, critérios de 
avaliação e reformulação das atribuições – 
tem-se um impacto total de 
aproximadamente R$ 75 mi, divididos em 
enquadramento e equiparação.
    Destacamos que a Companhia teve 
um crescimento de Receita de mais de R$ 
200 Mi/ano desde 2017 e crescimento de 
faturamento de mais de 12% desde 2018.
    Ou seja, para uma empresa que tem 
faturado mais de R$ 2 bilhões, o impacto 
financeiro das bandeiras históricas do 
Plano de Cargos dos trabalhadores 
representa apenas 0,5% do faturamento 
anual da Companhia.
    Por fim, fica evidente que a Caesb 
tem total condição de implantar as 
históricas bandeiras de luta dos 
trabalhadores e atender ao debate feito 

em Comissão, qual seja, de avançar na 
unificação da tabela salarial e 
equiparação dos cargos. 
    E mais, atender ao pleito de 
décadas: o enquadramento por tempo de 
serviço. Trata-se de dar reconhecimento 
a todos aqueles que sempre fizeram uma 
excelente prestação de serviço essencial, 
colocando a Companhia no alto patamar 
de uma empresa de referência mundial 
no saneamento.no saneamento.
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Negociações na 
comissão paritária 
connuam

A Empresa propõe mudança nos 
nomes dos e cargos e das 
avidades, a criação de apenas 
quatro carreiras (cargos), sendo 
duas de nível superior e duas de 
nível médio, e ingresso na Caesb 
somente com nível médio, entre 
outoutros pontos.

PCCS vigentes completam cinco anos
O PCCS vigente completa cinco anos. O Sindicato 
connua brigando por melhorias ou substuição do 
Plano, porém a Empresa nada faz. Cláusula referente a 
um novo PCCS entra na pauta da data-base, desta vez 
com reivindicações mais detalhadas.

Um Novo 
Plano de Cargos

O Sindicato considera necessário 
elaborar um novo Plano de Cargos, 
pois a simples revisão aponta para a 
connuidade da desmovação dos 
trabalhadores frente à falta de 
perspecvas. Na pauta da data-base, 
o Sindágua-DF reivindica a 
elaboelaboração e implantação do novo 
PCCS a parr de julho de 2002.

Início dos trabalhos
Em janeiro, a comissão paritária inicia 
os trabalhos. Com o apoio do Dieese, 
os representantes do Sindicato 
elaboram estudos para auxiliar na 
alteração da tabela vigente.

Revisão do PCCS
A revisão do PCCS está na pauta 
da data-base.

GDF aprova o novo Plano
Em junho, o GDF aprova o novo Plano na marra, sem discussão com 
os trabalhadores e com muitos pontos negavos, a exemplo das 
promoções somente por merecimento e não por tempo de serviço. O 
Sindágua-DF recorre à Jusça a fim de assegurar 
o respeito a direitos adquiridos.

Parcipação A va 
da Comissão e/ou 
da Assembleia

As negociações são retomadas em 
abril, mas a proposta da Caesb não 
muda e é rejeitada pela categoria. A 
revisão do Plano entra novamente 
na pauta da data-base, desta vez 
com a exigência de parcipação 
ava da comissão e/ou da 
assembleia,assembleia, uma vez que a Caesb 
quer fazer a revisão unilateralmente.

É instuída 
comissão paritária 

Para revisão do PCCS dos 
trabalhadores da Caesb. Em 
17.2.1986, a criação da 
comissão é raficada.

Na data-base
O Sindágua-DF inclui na pauta de reivindicações cláusula em que a 
Empresa se compromete a oferecer toda a infraestrutura para os 
trabalhos da referia comissão. No mês de outubro, a comissão encerra os 
trabalhos e a categoria aprova em assembleia o novo PCCS, com uma 
nova tabela salarial.

Em março, o novo 
Plano é implantado 

E garante, entre outros avanços, a realização 
de concurso interno antes de concurso público. 
Porém, deixa em aberto um dos pontos mais 
importantes: critérios de promoção e ascensão 
funcional. Nova comissão paritária é formada 
para tratar dessa questão e de outras falhas 
apontadas no PCCS.

Conquista
A categoria conquista, com 
greve, a reavaliação de cargos do 
PCCS.

Revisão Geral
Revisão geral do PCCS é pauta da 
data-base nesse e nos próximos 
três anos.

Prazo de Revisão
Na data-base, a categoria dá prazo de quatro 
meses para a Empresa concluir a revisão. A inclusão 
no PCCS da obrigatoriedade de concurso público 
para ingresso na Caesb entra na pauta de 
reivindicações.

implantação do 
novo Plano

Proposta da direção da Companhia 
acaba com a promoção bianual, com a 
escala de revezamento e impede a 
ascensão funcional de algumas 
profissões, entre outros pontos 
prejudiciais aos trabalhadores. O 
Sindágua-DF exige a aprovação prévia 
dosdos trabalhadores para implantação 
do novo Plano.
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Aprovado o 1.º termo adivo do ACT 2019-2021
Em janeiro é aprovado o 1.º termo adivo do ACT 2019-2021, que 
traz novas regras para o novo Sistema de Gestão de Pessoas por 
Competência (SGPC), o novo PCCS, e cria comissão para discur a 
implementação do enquadramento salarial por tempo de serviço, 
equiparação de pisos e tetos, unificação de carreiras e nova 
metodologia de avaliação de desempenho, até dezembro de 2021.

Criada uma comissão
Com as avaliações e promoções no SGPC ainda 
suspensas, é criada comissão para que o novo PCCS 
seja elaborado por consenso entre Caesb e 
Sindágua-DF, no prazo de 120 dias. 

Congelamento
Permanece o congelamento na 
tabela das progressões e promoções 
salariais, de maneira que connuam 
suspensas as avaliações no SGPC.

Correção de distorções no PCCS
Correção de distorções no PCCS é incluída na 
pauta da data-base. Caesb apresenta estudo de 
novo PCCS para ser debado em Comissão. 
Distorções e diferenças salariais ainda permanecem 
em todos os níveis de escolaridade.

Teto salarial com 30 anos de casa
Cláusula na pauta da data-base 2016/2018 trata da correção das 
distorções, com enquadramento dos empregados na tabela salarial 
vigente, de modo que todos tenham a condição de angir o teto salarial 
de seu cargo no período de 30 anos de casa. Também é reivindicada a 
equiparação dos pisos e tetos salariais, por nível de escolaridade de cargo.

Adequação de 
diversos benecios

No Acordo Colevo assinado, a 
Cláusula Quinquagésima trata da 
adequação de diversos benecios, 
entre eles PPR, Anuênio, Graficação 
de Titulação e Tabela salarial do SGPC. 
De acordo com o parágrafo segundo, a 
Empresa fica desobrigada de realizar 
avavaliações do PCCS e consequentes 
promoções a parr de 2016.

Sindicato apresenta 
contraproposta com 
destaque para a defesa 
da carreira ampla  

Ao mesmo tempo, amplia a campanha 
por concurso público. Na data-base, o 
Sindágua pede a conclusão do novo 
PCCS durante a vigência do ACT 
2004/2006, com a incorporação das 
graficações e a correção das 
distorções internas, correções estas 
iniciadas e não iniciadas e não concluídas em 2003.

Processo selevo por vaga 
O Sindágua reivindica, na data-base, a 
efevação do processo selevo por vaga 
previsto no ACT vigente, antes da entrada 
em vigência de um possível novo Plano.

Categoria aprova 
parâmetros para a 

construção do novo PCCS
Na pauta da data-base, a categoria 
aponta parâmetros para a construção 
do novo PCCS, previsto para julho de 
2007, bem como a efevação desde 
2005 (por “vaga” desde 1997 e por 
“maturidade” desde 2005. O ACT 
aprovado pela categoria prevê um 
prprazo de seis meses para a elaboração 
do novo PCCS.

Sindágua-DF defende 
um Plano que possibilite 

a todos a ascensão na carreira
Sindicato e categoria cobram a implantação do 
Plano no primeiro semestre e que a Caesb respeite 
as deliberações da comissão paritária. O 
Sindágua-DF defende um Plano que possibilite a 
todos a ascensão na carreira, sem a criação de 
castas ou privilégios individuais. Os trabalhos da 
comissão avançam e, em setembro, falta apenas 
dedefinir as regras de enquadramento na nova tabela 
salarial. No entanto, a Caesb dificulta o processo e 
o ano termina sem a conclusão dos trabalhos.

Categoria retoma a luta 
pela implantação 
do novo PCCS

Em assembleias nos meses de fevereiro e 
março, a categoria retoma a luta pela 
implantação do novo PCCS. Em setembro o 
relatório final fica pracamente pronto, 
faltando apenas discur as normas que irão 
regulamentá-lo. Em novembro, o novo Plano é 
assinado pelo Sindicato e pela Caesb e segue 
papara homologação do GDF, processo que fica 
parado no governo por meses.

PCCS é efevamente 
implantado

Finalmente, em março de 2010, 
o novo PCCS é efevamente implantado.

É assinada a Cláusula 
Quadragésima

Na data-base é assinada a Cláusula 
Quadragésima, incorporando a tabela 
salarial vigente ao ACT 2012-2014 e se 
tornando parte integrante do Sistema 
de Gestão de Pessoas por Competência 
(SGPC).
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Faça a leitura do Qr Code 
para efetuar download da 
ficha de avaliação.
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