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1 - VIGÊNCIA/DATA BASE 

O presente acordo terá vigência de 1 (um) ano, contado a partir de 1º de maio de 2015 a 

30 de abril de 2016, exceto no que se referem às cláusulas de caráter econômico, 

quando: ocorrerem mudanças de índices inflacionários, acarretados por planos 

econômicos; desvalorização cambial; inflação mensal; crise econômica interna e 

externa; mudança na política salarial; alteração de preços internos e externos. 

1.2 – ABRANGÊNCIA 

São abrangidos por este acordo os empregados da Cia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo – SABESP, integrantes da categoria profissionais, sócios do 

Sindicato, extensivo aos aprendizes e trabalhadores por ela contratados por meio de 

empresas terceirizadas. 

CLÁUSULAS DE CARÁTER ECONÔMICO 

  

2 - REPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS 

Reajuste salarial correspondente à variação integral do Índice do Custo de Vida (ICV) do 

DIEESE acumulado nos períodos de 01/05/2014 a 30/04/2015, a ser aplicado sobre o 

salário de abril de 2015, extensivo aos aprendizes. 

 

2.1 - PRODUTIVIDADE/AUMENTO REAL 

A Cia. concederá aos seus empregados um aumento real, baseado na lucratividade e 

produtividade da empresa em 2014, que será aplicado cumulativamente sobre os 

salários já reajustados, na forma da cláusula segunda, extensivo aos aprendizes. 

2.2 - REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS 
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Todos os benefícios concedidos pela Cia. serão reajustados no mínimo conforme o item 

2 e 2.1 deste acordo, extensivo aos aprendizes. 

2.3 - RECUPERAÇÃO MASSA SALARIAL 

A Cia. efetuará em setembro de 2015, a reposição das perdas salariais acumuladas nos 

períodos de 01/05/1996 a 30/04/2014, correspondentes à variação integral do Índice do 

Custo de Vida (ICV) do DIEESE. 

2.4 - POLÍTICA SALARIAL 

A Cia. repassará para o salário e benefícios, sempre que houver inflação acumulada 

igual ou superior a 10%, o índice inflacionário do período contado a partir de 01/05/2015 

até o mês base da apuração. 

2.5 - PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 

A Cia. se compromete a manter a Comissão Paritária, para acompanhamento e 

discussão do Plano de Cargos e Salários (PCS), abrangendo os seguintes itens:  

concurso público com imediata admissão; avaliação que considere a experiência na 

função; qualificação dos funcionários na carreira; seleção interna para promoção vertical, 

na ocorrência de vagas; inclusão da função de Encarregado/Gestor no plano; fim do 

limite percentual de verba para a movimentação do Plano; critérios objetivos de 

avaliação de competência e desempenho, condicionando a avaliação ao atingimento de 

metas setoriais; ampliação da régua de cargos e salários; adequação de cargos com 

descrição de atividades; fim da exigência da escolaridade para os cargos operacionais e 

técnicos administrativos aos funcionários admitidos anteriormente a maio de 2002; 

distribuição da verba de acordo com a pontuação dos funcionários; promoção 

automática para os funcionários que foram avaliados elegíveis, e que não receberem 

promoção por dois anos consecutivos; distribuição da verba por diretoria de acordo com 

a seguinte proporção: 1 (uma) referencia: mínimo de 30%, 2 (duas) referencias: mínimo 

de 30%, 3 (três) referencias: máximo de 25%. 
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3 - EQUIPARAÇÃO/ISONOMIA SALARIAL ENTRE ENCARREGADOS 

A Cia. concederá equiparação/isonomia salarial e gratificações de função entre 

encarregados da grande São Paulo e os das demais regiões. 

4 - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS 

A Cia. se compromete a manter a política de distribuir parte de seus lucros e/ou 

resultados conforme metas estabelecidas em comum acordo com o Sindicato, baseado 

no Artigo 2º da Lei Federal nº 10.101 de 19 de dezembro de 2000. As definições sobre 

as metas a serem estabelecidas deverão ser iniciadas até 1º de julho de 2015. 

4.1 - A Cia. destinará no mínimo o equivalente a 2 (duas) folhas de pagamento, para 

distribuição igualitária a todos os empregados, com pagamento no mês de fevereiro de 

2016. 

5 - RENOVAÇÃO DE CONTRATOS 

A Cia. se compromete a instituir Comissão Paritária com as entidades sindicais, dentro 

de 60 (sessenta) dias, a fim de estabelecer critérios e mecanismos para a Renovação 

e/ou Revisão dos Contratos de Concessão ou de novas contratações da prestação dos 

serviços de Saneamento Básico, com vistas à universalização do acesso. 

6 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 

A Cia. pagará adicional por tempo de serviço a todos os empregados que estabeleceram 

contrato de trabalho com a empresa, até 30 de abril de 2015, no montante de 1% (um 

por cento) sobre o seu salário nominal (salário-base), para cada ano de trabalho efetivo, 

pago a partir do 5º (quinto) ano de vigência do vínculo empregatício, limitada tal 

gratificação a 35% (trinta e cinco por cento) do salário nominal do beneficiário. 

6.1 - O período anterior efetivamente trabalhado na SABESP pelos empregados cujos 

contratos de trabalho tenham sido rescindidos voluntariamente ou não, sem ocorrência 

de justa causa, readmitidos na SABESP, sendo certo que a contagem do tempo anterior 

de serviço obedecerá aos mesmos critérios estabelecidos no presente Acordo Coletivo, 

para o pagamento desta Gratificação. De igual forma será também considerado o tempo 
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de serviço anterior prestado pelo empregado que, admitido mediante contrato de 

trabalho por prazo determinado, for subsequentemente admitido mediante contrato de 

trabalho por prazo indeterminado. 

7 - ADICIONAL DE PENOSIDADE  

A Cia. pagará adicional de penosidade aos empregados (as) que estejam expostos ou 

se ativem em trabalho penoso, a exemplo dos trabalhadores expostos a intempéries, 

insolação, umidade, etc. 

7.1 - O pagamento do referido adicional é retroativo a data de admissão do trabalhador. 

7.2 - O valor estabelecido a título de adicional será correspondente a 40% (quarenta por 

cento) do salário base do trabalhador (a). 

8 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 

A partir de 01.05.2015 a Cia. concederá a todos os empregados, uma gratificação no 

valor de R$ 1.585,00 (um mil e quinhentos e oitenta e cinco reais), acrescidos de 0,7 

vezes da Diferença entre este valor e a remuneração do empregado. 

8.1 - Será considerada remuneração, para efeito de cálculo da gratificação de férias, o 

salário do empregado acrescido de todos os adicionais.  

8.2 – O trabalhador que receber salário inferior a gratificação, receberá, quando do gozo 

de férias, o valor referente a gratificação de férias.  

OBS: Os reajustes dos valores mencionados neste item estão sendo pleiteados 

separadamente, conforme cláusula 2.2 das Reivindicações Econômicas. 

9 - ADICIONAL NOTURNO 

A Cia. remunerará o adicional noturno na base de 50% (cinqüenta por cento) da hora 

normal.  

10 - SALÁRIO-SUBSTITUIÇÃO 

A Cia. pagará salário-substituição a todos os empregados que estiverem substituindo 

outros em cargos ou funções remunerados com maior salário. 
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10.1 - O pagamento do salário-substituição será devido a partir do primeiro dia de 

substituição, desde que o período seja igual ao superior a 10 (dez) dias consecutivos. 

10.2 - O salário-substituição será o efetivo salário percebido pelo substituído. 

10.3 - Ocorrerá a efetivação no cargo após 90 (noventa) dias consecutivos ou não de 

substituição. A efetivação não abrangerá os cargos que possuem comissão de função 

exercida ou em que o substituído esteja sob o amparo da Previdência Social, licença-

prêmio ou licença-sindical. 

11 - VANTAGEM PESSOAL 

A Cia. manterá o pagamento a titulo de vantagem pessoal a todos os empregados 

credenciados, operadores de equipamentos, motoristas, que dirijam barcos motorizados, 

operem equipamentos e demais veículos a serviço da empresa, da frota própria. Os 

valores serão pagos nos modos atuais e serão reajustados conforme o item 2 e 2.1 

deste acordo. 

11.1 - A Cia. prestará assessoria jurídica gratuita (cível e criminal) para os credenciados 

que venham a se envolver em acidentes e assessoria administrativa para as infrações 

de trânsito. 

11.2 - A Cia. se compromete a realizar cursos de direção defensiva e MOPP 

(Movimentação de Produtos Perigosos) para todos os motoristas e credenciados. 

11.3 - A Cia. Se compromete a criar mecanismos para regularizar os casos de 

afastamentos, omissão de dados e outros que ficaram fora da avaliação. 

12 - ADICIONAL DE TURNO 

A Cia. pagará o adicional de turno, em 30% (trinta por cento) do salário-base, a todos 

aqueles que cumprem escala de turno ininterrupto de revezamento oficial da Cia. 

12.1 - A Cia. se compromete a manter a escala acordada de 6x4 com jornada diária de 8 

horas, e de não retirar arbitrariamente o empregado da escala de revezamento, salvo 

nos casos em que a escala for abolida de comum acordo com os Sindicatos. 
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12.2 - Caso o empregado que tenha anteriormente trabalhado em turno ininterrupto de 

revezamento venha a exercer atividade em horário administrativo, ser-lhe-á acrescido ao 

salário a diferença de horas mensais num total de 20 (vinte) horas, essas horas refere-

se a diferença entre as 180 (cento e oitenta) horas do trabalhador em turno e as 200 

(duzentas) horas do trabalhador em horário administrativo. 

13 – ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE 

A Cia. pagará o Adicional de Periculosidade, no percentual de 30% do salário base, a 

todos os trabalhadores que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco 

em virtude de exposição do trabalhador a:  

I - Inflamáveis, explosivos ou energia elétrica; roubos ou outras espécies de violência 

física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial e atividades com 

a utilização de motocicletas.  

A Cia. pagará o Adicional de Insalubridade, em 40% (quarenta por cento), calculado 

sobre o piso salarial.  

14 - PISO SALARIAL 

O piso salarial da Cia. será corrigido de acordo com a variação integral do Índice do 

Custo de Vida (ICV) do DIEESE acumulado nos períodos de 01/05/2014 a 30/04/2015, 

aplicados sobre 02 (duas) vezes o valor da 1ª faixa do salário mínimo estadual vigente 

(Lei 13.485 de 03 de abril de 2009), nos mesmos moldes do que será aplicado sobre o 

salário de abril de 2015. 

15 - DIÁRIAS PARA VIAGENS 

A Cia. promoverá o pagamento no valor mínimo de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) a 

título de diária, compreendendo despesas de pernoite e refeições. 

15.1 – Quando os valores cobrados nos estabelecimentos ultrapassarem o mínimo 

estipulado, o reembolso deverá ser feito na integralidade mediante comprovação fiscal 

do gasto excedente. 
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15.2 - A Cia. promoverá o pagamento de reembolso da refeição aos empregados em 

serviço externo a outros municípios independente da distância entre os mesmos. 

CLÁUSULAS DE CARÁTER SOCIAL 

16 - GERENCIAMENTO DE PESSOAL 

16.1 - A partir de 01/05/2015 a Cia. concederá, na vigência do Acordo Coletivo de 

2015/2016, a garantia dos empregados de 100% (cem por cento) do seu efetivo de 

pessoal, ainda que ocorra o rompimento do contrato com os municípios. 

16.2 - A Cia. garantirá a partir de 01/05/2015 o quadro mínimo de empregados 

existentes em 30/04/2014, conforme o ACT 2014/2015. 

16.3 - A Cia. se compromete a extinguir a terceirização em todas as áreas da Empresa, 

ao final dos contratos vigentes, procedendo a abertura de Concurso Público para 

imediata contratação de quadro próprio. 

17 - ADIANTAMENTO QUINZENAL 

A Cia. manterá a partir de 01/05/2015, a título de adiantamento quinzenal, o valor 

correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do salário, que será pago no último dia 

útil da primeira quinzena. 

18 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO/CALENDÁRIO DE COMPENSAÇÃO 

A Cia. pagará aos empregados as horas trabalhadas nos descansos semanais 

remunerados e feriados, com acréscimo de 150% (cento e cinquenta por cento). 

18.1 - A Cia. só poderá convocar o empregado para 1 (um) plantão ao mês, 

compreendendo por plantão o sábado e domingo. 

18.2 - A Cia. elaborará em conjunto com os SINDICATOS, Calendário de Compensação 

para os dias intercalados entre fins de semana e feriado municipal ou federal, referente à 

vigência desse acordo.  
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18.3 - Os empregados que trabalharem nos dias intercalados entre finais de semana e 

feriados, receberão as horas trabalhadas nesses dias como extraordinárias, porém, 

participarão das respectivas compensações. 

19 - SUBVENÇÃO DE REFEIÇÃO 

A Cia. se compromete a subsidiar 100% (cem por cento) o vale refeição, inclusive nas 

férias aos seus empregados, em toda vigência do presente acordo.  

19.1 - O valor dos vales será decomposto em dois cartões VR, referente a 24 (vinte e 

quatro) vales cada, nos percentuais de 80% e 20% de seu valor, durante a vigência do 

acordo. 

19.2 - Quando do deslocamento de empregados a serviço, para outro Município, a Cia. 

reembolsará as despesas com refeição, mediante comprovação fiscal, no limite máximo 

do valor facial de 01 (um) vale refeição. 

OBS: Os reajustes dos valores mencionados neste item estão pleiteados 

separadamente, conforme cláusula 2.2 das Reivindicações Econômicas. 

20 - CHEQUE SUPERMERCADO ESPECIAL 

A Cia. fornecerá o vale cartão Supermercado Especial a todos os empregados, 

extensivo aos aposentados e pensionistas nas mesmas condições dos empregados 

ativos. 

20.1 A Cia. concederá Cesta Básica Adicional, no valor facial de R$ 231,00 (duzentos e 

trinta e um reais), para todos empregados, no mês de dezembro. 

OBS: Os reajustes neste item estão pleiteados separadamente, conforme cláusula 

2.2 das Reivindicações Econômicas. 

21 - LANCHE EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO/PRORROGAÇÃO DA JORNADA DE 

TRABALHO 
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A Cia. fornecerá, gratuitamente, um vale refeição comercial no valor integral, ou o 

pagamento correspondente, aos empregados que prorrogarem a jornada de trabalho por 

2 (duas) horas, e outro vale a cada seis horas subsequentes. 

22 - AUXÍLIO CRECHE OU PAJEM/BABÁ 

A Cia. concederá, para todos os empregados, desde que detenham a guarda legal dos 

filhos, um auxílio creche ou pajem/babá, em forma de reembolso, até o limite 

estabelecido das despesas efetuadas e comprovadas com o internamento dos mesmos 

em creches ou em instituições análogas de sua escolha, legalmente constituídas, ou o 

pagamento da pajem/babá desde que devidamente comprovado seu registro em carteira 

pelo empregado. 

22.1 - Este benefício atenderá as crianças na faixa etária de 0 a 6 (seis) anos, 11 meses 

e 29 dias. 

22.2 - Para crianças de 0 a 1 ano de idade, o reembolso das despesas será integral 

durante esse período. Neste caso, a escolha da creche será efetuada de comum acordo 

entre a Cia, e o beneficiário ou a contratação da pajem/babá, desde que comprovado 

seu registro em carteira. 

22.3 - Somente fará jus a este auxílio o beneficiário que apresentar o comprovante de 

despesas. Entende-se por despesas o valor referente à matrícula e às mensalidades.  

22.4 - O valor do auxílio-creche, a partir de 01/05/2015, será igual ao piso da categoria, 

que é de 02 (duas) vezes o valor da 1ª faixa do salário mínimo estadual vigente, 

corrigidos de acordo com a variação integral do índice do custo de vida (ICV) do DIEESE 

acumulado de 30/04/2014 a 01/05/2015, a ser aplicado sobre o salário de abril de 2015. 

22.5 - O benefício será cancelado caso o dependente iniciar o 1º ano do Ensino 

Fundamental de 8 anos ou o 2º ano do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, 

independentemente da idade e será mantido até o término do ano letivo se o 

dependente completar 7 (sete) anos e permanecer na pré-escola, ou no 1º ano do 

Ensino Fundamenta de 9 (nove) anos. 
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OBS: Os reajustes dos valores mencionados neste item estão sendo pleiteados 

separadamente, conforme cláusula 2.2 das Reivindicações Econômicas. 

23 - AUXÍLIO CRECHE ESPECIAL 

A Cia. concederá um Auxílio Creche Especial, em forma de reembolso, para os 

empregados com dependentes legais portadores de deficiência físicas/mentais cujo 

valor corresponderá a até duas vezes o auxílio creche normal, inclusive para prótese e 

cadeira de rodas especiais, independentemente da idade.  

24 – VALE CULTURA 

A Cia. Concederá a todos os empregados, com subsídio integral, Vale Cultura no valor 

de R$ 50,00 (cinquenta reais) mensais, nos termos da Lei 12.761 

25 - INDENIZAÇÃO ESPECIAL 

A Cia. pagará uma indenização especial de 5 (cinco) remunerações, aos empregados 

demitidos por iniciativa da Cia., sem justa causa, que tenham 3 (três) anos ou mais de 

empresa, excluindo-se os casos de demissão consensual. 

26 - PLANTÃO À DISTÂNCIA 

A Cia. pagará 1/3 (um terço) do salário-hora, a título de plantão à distância, a todos os 

empregados que forem escalados para realização destes plantões. 

26.1 - A Cia. se compromete a elaborar escala bimestral de plantonista, previamente, e 

apresentá-la ao Sindicato. 

27 - CHEQUE SUPERMERCADO E FARMÁCIA 

A Cia. garantirá os benefícios do Cheque Supermercado e Farmácia, a todos os 

empregados.  

27.1 - A Cia. Garantirá, ainda, o Cheque Farmácia Especial a todos os empregados. 
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OBS: Os reajustes dos valores mencionados neste item estão sendo pleiteados 

separadamente, conforme cláusula 2.2 das Reivindicações Econômicas. 

28 - AUXÍLIO FUNERAL ACIDENTE DE TRABALHO/MORTE NATURAL 

A Cia. custeará as despesas decorrentes do funeral do empregado (a) que venha a 

falecer em decorrência de acidente de trabalho, a serviço da Cia. ou por qualquer outro 

motivo, até o limite de 02 (dois) salários do empregado. 

28.1 - O pagamento de 1 (um) salário será efetuado, sem exigência de comprovantes, 

nos casos em que as despesas sejam custeadas pelo cônjuge, companheira (o), pai, 

mãe ou filhos do empregado (a) falecido, exceto nos casos que ultrapassarem esse 

valor, quando a empresa custeará o excedente somente mediante comprovação. 

28.2 - Caso as despesas sejam custeadas por outro que não os parentes indicados em 

28.1, serão reembolsados nos valores efetivamente dispensados, mediante 

comprovação, sendo que o saldo positivo entre as despesas do funeral e o salário, será 

pago por ordem de preferência ao cônjuge, companheira (o), pai, mãe ou filhos do 

empregado (a) falecido (a). 

28.3 - Os valores previstos nesta cláusula serão pagos a um dos familiares citados em 

28.1 ou 28.2 independentemente de designação da dependência. 

28.4 - A Cia. auxiliará os herdeiros (as) no desembaraço de documentos para o 

recebimento de seguros e pensões. 

29 - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DO TRABALHO 

A Cia. pagará indenização de 29 (vinte e nove) remunerações do empregado, nos casos 

de morte ou aposentadoria por invalidez permanente, decorrentes de acidentes do 

trabalho ou doença profissional a serviço da Cia. 

29.1 - No caso de invalidez permanente, a indenização será paga ao empregado no 

mesmo mês em que ele se aposentar. 
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29.2 - No caso de morte, a indenização será paga aos dependentes habilitados em 

benefício de pensão, por declaração fornecida pelo Instituto Nacional de Seguro Social - 

INSS. 

29.3 - No caso de invalidez parcial a Cia. pagará a indenização de 14 (catorze) 

remunerações além dos custeios necessários à aquisição de prótese e correção estética 

para os casos de mutilações e sequelas permanentes decorrentes de acidente de 

trabalho ou percurso, independentemente do reaproveitamento do funcionário. 

29.4 - A base de cálculo desta indenização será a remuneração vigente na data do 

efetivo pagamento. 

29.5 – A Cia. se compromete na manutenção de todos os benefícios e diferenças 

salariais até a maioridade dos filhos.  

30 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL  

A Cia. efetuará a complementação salarial aos empregados aposentados e que venham 

a se afastar por doença ou acidente do trabalho. 

30.1 - A complementação será calculada sobre o valor do benefício que o empregado (a) 

receberia caso não fosse aposentado. 

30.2 - A concessão deste benefício será efetuada observando os critérios adotados para 

complementação de auxílio doença.  

31 - COMPLEMENTAÇÃO AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO/ ANTECIPAÇÃO 

DOS PROVENTOS  

A Cia. pagará ao empregado (a) afastado por doença a antecipação do benefício 

previdenciário e a complementação do valor do salário, qual seja a diferença entre o 

valor do salário e o valor do benefício concedido pelo Instituto Nacional de Seguro Social 

- INSS. 
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31.1 - O empregado (a) fará jus à antecipação e à complementação a partir da data de 

admissão, bem como, tenha direito ao benefício de Auxílio Doença. 

31.2 - A Cia. garantirá ao empregado (a), no retorno do afastamento decorrente de 

auxílio doença previdenciário, uma estabilidade de 24 meses. 

31.3 - A Cia. garantirá a todos empregados afastados por doença todos os benefícios 

que normalmente receberia, caso o funcionário estivesse na condição de ativo. 

31.4 - A Cia. garantirá ao empregado (a), estabilidade permanente no caso de sequelas. 

 

32 - COMPLEMENTAÇÃO AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO/ ANTECIPAÇÃO DOS 

PROVENTOS 

A Cia. pagará ao empregado (a) afastado por acidente de trabalho a antecipação do 

benefício previdenciário e a complementação do valor do salário, qual seja a diferença 

entre o valor do salário e o valor do benefício concedido pelo Instituto Nacional de 

Seguro Social - INSS. 

32.1 - O empregado (a) fará jus à antecipação e à complementação a partir da data de 

admissão, bem como, tenha direito ao benefício de Auxílio Doença Acidentário.  

32.2 - A Cia. garantirá ao empregado (a), no retorno do afastamento decorrente de 

acidente de trabalho, uma estabilidade de 24 meses. 

32.3 - A Cia. garantirá a todos empregados afastados por acidente de trabalho todos os 

benefícios que normalmente receberia, caso o funcionário estivesse na condição de 

ativo. 

32.4 - A Cia. garantirá ao empregado (a), estabilidade permanente no caso de sequelas. 

 

33 - GARANTIA DE EMPREGO PRÉ - APOSENTADORIA 

A Cia. garantirá o emprego aos empregados que, comprovadamente, estiverem a um 

máximo de 24 (vinte e quatro) meses da aquisição do direito à aposentadoria 
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proporcional, por tempo de contribuição, especial ou por idade. A comprovação deverá 

ser feita pelo empregado.  

33.1 - Em caso de alteração na legislação previdenciária a Cia. procederá aos ajustes 

necessários de comum acordo com o sindicato para que não haja prejuízo na garantia 

de emprego, constante na presente cláusula.  

33.2 - Os Empregados que já haviam adquirido o direito à garantia de pré-

aposentadoria, quando da promulgação da nova Lei da Previdência (Emenda 

Constitucional nº 20), continuarão com a referida garantia de emprego, até adquirirem o 

direito à aposentadoria. 

 

34 – LICENÇA - PRÊMIO  

A Cia. concederá os benefícios de licença-prêmio e da complementação de 

aposentadoria, para todos os empregados ativos.  

34.1 - A Cia. se compromete a pagar os períodos de licença-prêmio não processadas 

nos casos de demissão aposentadoria ou falecimento do funcionário aos seus herdeiros, 

calculada sobre a remuneração do cargo na ativa, Lei 4819/58.  

35 - JORNADA DE TRABALHO 

A Cia. reduzirá em 10% (dez por cento) a Jornada de Trabalho de todos os empregados, 

sem prejuízo dos seus vencimentos. 

35.1 A Cia. estabelecerá a jornada de trabalho de 30 horas semanais aos Analistas de 

Gestão que desempenham atribuições de Assistente Social, com registro no órgão 

representativo, nos termos da Lei 12.317/2010. 

 

36 - PRORROGAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO 
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Será permitida a prorrogação da jornada de trabalho, consideradas as características e 

necessidades das unidades de trabalho, desde que esgotadas as alternativas de 

realização da atividade durante o horário normal. 

36.1 - A Cia. pagará aos empregados as horas extraordinárias concernentes à 

prorrogação da jornada normal, inclusive para categoria universitária, com acréscimo de 

200% (duzentos por cento), ao valor da hora normal, calculada sobre o salário base 

acrescido dos adicionais de insalubridade, periculosidade, turno e tempo de serviço.  

 

37 - HORÁRIO MÓVEL/MARCAÇÃO DE PONTO 

A Cia. garantirá para frequência diária o sistema de horário móvel, em até 1 (uma) hora 

para todos os empregados em caráter irrestrito. 

37.1 - A Cia manterá a ausência da marcação de ponto no horário do almoço, cabendo 

ao empregado (a) obedecer ao período estabelecido pela legislação vigente (“Artigo” 

71 da CLT e seus parágrafos). 

38 - LICENÇA MATERNIDADE PATERNIDADE 

A Cia. Compromete-se a firmar convênio com o INSS para concessão da licença 

remunerada de 180 (cento e oitenta) dias para as empregadas gestantes, 10 dias para 

os pais a partir do nascimento da criança e de 120 (cento e vinte) dias para as mães 

adotantes, nos casos de adoção de crianças. 

39 - GARANTIA À EMPREGADA – MÃE 

A Cia. assegurará às suas empregadas-mães garantia de emprego, por 180 (cento e 

oitenta) dias, excluindo o período de Licença-Maternidade. 

40 - AUSÊNCIA JUSTIFICADA 
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A Cia. considerará como ausência justificada, além daquelas legais definidas pelo 

Artigo 473 da CLT, os seguintes eventos:  

a) por mais 4 (quatro) dias úteis e consecutivos, em caso de falecimento, mencionados 

nos item I do referido artigo; 

b) por mais 4 (quatro) dias úteis e consecutivos, em virtude de casamento;  

c) por 2 (dois) dias úteis em caso de adoção; 

d) por 2 (dois) dias no caso de mudança no mesmo município; 

e) por 3 (três) dias no caso de mudança para outro município;  

f) por 15 (quinze) dias úteis e consecutivos no caso de licença-paternidade; 

g) por 3 (três) dias úteis e consecutivos no caso de roubo qualificado ou assalto; 

h) por 4 (quatro) dias úteis anuais, para doação de sangue. 

41- PLANO ODONTOLÓGICO 

A Cia. fará subsidio total do Plano Odontológico Administrado pela Sabesprev. 

42 - LANCHE NOTURNO 

A Cia., a partir de 01.05.2015, subsidiará lanche, no valor de 01 (um) vale refeição, para 

todos os empregados, quando trabalharem um mínimo de 06 (seis) horas, no horário 

das 22 horas às 06 horas, bem como aqueles empregados cujo início da jornada ocorra 

antes das 05 (cinco) horas da manhã. 

OBS: Os reajustes dos valores mencionados neste item estão sendo pleiteados 

separadamente, conforme cláusula 2.2 das Reivindicações Econômicas. 

43 - FÉRIAS ANUAIS 

Todos os empregados terão direito as férias anuais correspondentes a 30 (trinta) dias, 

sendo que o início do gozo de férias ficará a critério dos empregados. 

44 - ATESTADO MÉDICO PARA ACOMPANHANTES 
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A Cia. abonará a ausência de empregados para acompanhamentos de filhos na idade 

de até 14 (catorze) anos a consultas médicas, exames laboratoriais e convalescenças, 

com limite de 15 (quinze) dias, mediante apresentação de atestado médico. 

44.1 - São aceitos ainda os atestados médicos de empregados, prescritos pelas 

entidades médicas conveniadas ou não, para acompanhamento de cônjuge, 

companheiro (a) designado em CTPS.  

45 - FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 

A Cia. abonará as faltas ao serviço do empregado estudante, quando da realização de 

exames vestibulares/ENEM, exames supletivos e exames finais que coincidirem com os 

horários da jornada normal de trabalho, desde que comunicadas com antecedência de 

10 (dez) dias corridos e legalmente comprovadas. 

45.1 - A Cia. formará parceria com o SINDICATO e destinará mensalmente 0,5% da 

folha base de pagamento, para a realização de cursos de aperfeiçoamento profissional 

dos empregados e seus dependentes, nas dependências desse último. 

45.2 - A Cia. Assegurará, a todos os empregados, independente do cargo ocupado, 

destinação de verba correspondente a 2% da FOPAG, mais a sobra não utilizada pelo 

Programa da Universidade Empresarial, para a realização de cursos técnicos 

profissionalizantes, cursos superiores e pós-graduações reconhecidas pelo Ministério da 

Educação. E quando for o caso, pelos respectivos Conselhos Regionais, cujo programa 

será implantado, acompanhado e fiscalizado por comissão paritária formada entre a 

Empresa e o Sindicato. 

45.3 – A Cia concedera um auxílio escolar no valor de R$ 231,00 (duzentos e trinta e um 

reais) para cada filho natural ou adotivo com idade de 07 a 14 anos, limitado a três 

concessões por funcionário.  

46 - TRANSFERÊNCIA DE EMPREGADO  
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A Cia. comunicará ao empregado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias todas e 

quaisquer transferências, desde que observados os artigos 468 e 469 da CLT e as 

condições contratuais. 

46.1 – A Cia. disponibilizará as vagas existentes aos funcionários de todas as unidades 

de trabalho para facilitar possível transferência quando houver interesse dos mesmos. 

46.2 - A Cia. criará e disponibilizará, para todos os seus funcionários, um banco de 

dados para facilitar a transferência. 

47. - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS EMPREGADOS APOSENTADOS 

A Sabesp manterá a sistemática atual de pagamento da complementação de 

aposentadoria e pensão aos empregados enquadrados na lei 4819 e outros 

instrumentos constantes na norma interna nº 056/94. 

47.1 - ENQUADRAMENTO 

A Cia. providenciará a Equiparação Salarial dos Aposentados com os trabalhadores da 

ativa com enquadramento nos cargos atuais da empresa. 

47.2 - PAGAMENTO DE 10 (DEZ) SALÁRIOS 

A Cia. garantirá aos empregados admitidos até 31/05/76 que faz jus ao benefício de 

recebimento de 10 (dez) salários ao completarem 30 anos de contribuição, o 

enquadramento nas exigências da nova Lei da Previdência. 

47.3 - ABONO IGUALITÁRIO 

A Cia. aplicará, em forma de Abono Igualitário, a verba de 50% (cinqüenta por cento) da 

folha de pagamento dos aposentados complementados, para todos os aposentados. 

47.4 - CESTA BÁSICA 
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A Cia. garantirá Cesta Básica para todos os aposentados.  

47.5 - DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO 

A Cia. mencionará no demonstrativo de pagamento dos aposentados e pensionistas, 

abrangidos pela Lei 4819/58, a nomenclatura do cargo, a referência salarial e o 

percentual da complementação paga. 

48 - ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS 

Ao empregado (a) aposentado da SABESP é facultado permanecer como beneficiário 

juntamente com seus dependentes no Plano Pleno de Assistência Médica da 

Sabesprev, conforme determina a legislação básica dos Planos e Seguros de 

Assistência à Saúde (Lei 9656 e Medida Provisória 1730). Esta cláusula deverá ser 

extensiva aos ex-empregados que se aposentarem antes da vigência da Lei. 

48.1 - A manutenção dessa condição é obrigatória a todo grupo familiar inscrito quando 

da vigência do contrato de trabalho. Ocorrendo a morte do titular ficam garantidos os 

direitos aos dependentes assegurados. 

49 - COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO 

A Cia assegurará as pensionistas abrangidas pela lei 4819/58 o mesmo valor da 

complementação salarial que era recebido pelo aposentado (a) falecido (a), conforme 

previsto na legislação atual e jurisprudência firmada a respeito. 

49.1 – Os Acordos referentes à % (percentuais) de aumentos salariais da data-base, 

realizados entre empresa e sindicatos, mesmo estando “sub judice”, deverão ser 

extensivos aos aposentados e pensionistas. 

50 - EQUIVALÊNCIA SALARIAL  
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Será assegurada equivalência salarial aos cargos ocupados ativos, quando do 

enquadramento dos aposentados e pensionistas, com direito a complementação, em 

programa de reajuste salarial diferenciado por categoria funcional ou eventual 

implantação de novo plano de cargos e salários da SABESP, conforme estabelecido 

pela Lei 4819 e Norma Interna 056/94. 

50.1 - A Cia pagará a título de abono ½ (meia) folha de pagamento para os aposentados 

a ser distribuído igualitariamente. 

51 - SABESPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO 

A Cia. se compromete a pagar o Déficit Atuarial integral referente ao Plano 

Previdenciário da SABESPREV. 

51.1 - A SABESP contribuirá com o mesmo percentual de contribuição do participante, 

que recebe o salário base até o teto do benefício do INSS, no limite de 3%. 

52 - SABESPREV - PLANO DE SAÚDE  

A Cia. reajustará o valor do repasse ao Plano de Saúde com base no índice anual do 

FIPE Saúde bem como o repasse referente ao vale-refeição dos empregados, sobre o 

montante das verbas existentes respectivamente em 31/01/2015 referentes ao Plano 

Pleno de Saúde SABESPREV, conforme acordo que originou-se em 1992 no ato da 

implantação do Plano de Saúde da Fundação. 

53 - PUNIÇÕES DISCIPLINARES 

A Cia. não considerará para efeito de tomada de decisões administrativas, as punições 

aplicadas aos empregados. 

53.1 - A Cia. compromete-se a cientificar, por escrito, os empregados envolvidos e ao 

seu SINDICATO representativo, todos os fatos que geraram a medida punitiva, inclusive 

nos casos de demissão por Justa Causa. 

53.2 - A Cia. garantirá anistia para todas as punições anteriores. 
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54 - INFORMAÇÕES AOS EMPREGADOS 

A Cia. instalará, até julho de 2015, 1 (um) microcomputador, com impressora acoplada, 

visando garantir a privacidade das informações constantes nos documentos que serão 

gerados pelo Sistema Recursos Humanos - SRH, em cada imóvel ocupado, com fim 

exclusivo de permitir, aos mesmos, acesso a intranet da Sabesp, bem como, aos seus 

dados constantes nas informações cadastrais do Sistema de Recursos Humanos - SRH.  

54.1 - Nesse sistema também serão disponibilizadas serviços, tais como, informações 

sobre cursos oferecidos e possibilidade de inscrição nos mesmos, consulta aos 

“envelopes” de pagamentos, emissão de segunda via de demonstrativos de 

pagamentos, e outros pertinentes. 

54.2 - A Cia. autorizará a instalação desse sistema nas sedes e sub-sedes do 

SINDICATO.   

54.3 - A Cia. disponibilizará o demonstrativo de pagamento impresso, mediante 

solicitação prévia do trabalhador. 

CLÁUSULAS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 

55 - SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR 

A Cia. dará cumprimento integral ao Termo de Compromissos de Ajustamento de 

conduta nº 85, subscrito aos 11 de abril de 2003, nos autos do Procedimento 

Preparatório nº 2126/2001, em trâmite perante a Coordenadoria da Defesa dos 

Interesses Difusos e Coletivos da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região, sob 

pena de responder por multa face ao descumprimento, sem prejuízo de medidas 

jurídicas. 

55.1 – A Cia. disponibilizara um veiculo para atender as necessidades do SESMT.  

55.2 – A Cia se compromete a realizar mensalmente, reunião com os funcionários para 

tratar de assuntos pertinentes a Empresa, visando maior segurança no local de trabalho.    
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56 - CESTA DE PRODUTOS PARA LAVAGEM DE UNIFORMES 

Enquanto a Cia. não implantar a lavagem de uniformes, fornecerá cesta de produtos em 

quantidade e qualidade suficiente para atender as necessidades de lavagem e 

desinfecção dos uniformes a todos os empregados que recebem o adicional de 

insalubridade que utilizam uniformes e que tenham a possibilidade de contaminação por 

agentes patogênicos. 

57 - BRIGADA DE INCÊNDIO 

A Cia. revisará a composição dos brigadistas e pagará 02 (duas) cestas básicas aos 

componentes, com implantação em 90 (noventa) dias à partir da assinatura do ACT. 

58 - DEPENDÊNCIA ETÍLICA/OU QUÍMICA 

A Cia. manterá o Programa de Atendimento e Recuperação do empregado, bem como 

custeará todo o tratamento que se fizer necessário até a recuperação plena e definitiva 

do empregado. 

58.1 - A Cia. não aplicará sanções disciplinares ao empregado dependente. 

58.2 - A Cia. implementará o Programa antitabagismo de sorte a sensibilizar e estimular 

a adesão do (a) empregado (a) ao referido Programa. 

59 - GARANTIA AO EMPREGADO (A) PORTADOR (A) DE DEFICIÊNCIA 

A Cia. não promoverá demissão de qualquer ordem aos empregados (as) portadores de 

deficiência. 

59.1 - A Cia. dará total assistência médica e procedimentos cirúrgicos a estes sempre 

que necessário. 

60 - PROGRAMA DE SAÚDE LABORAL PREVENTIVO 
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A Cia. realizará Programa de Saúde Laboral Preventivo com profissionais ligados à área 

da saúde, em cumprimento ao que dispõe a Lei nº 6514, de 22 de dezembro de 1977 

(NR-4) no tocante a realização de exames médicos e laboratoriais aos empregados que 

desenvolvam atividades em área de risco. 

60.1 - A Cia. se compromete a disponibilizar ambulatório médico e ambulância de 

plantão em áreas com número igual ou superior a 100 (cem) trabalhadores. 

60.2 - A Empresa se compromete a cumprir a Legislação vigente quanto a realização de 

Exames Médicos Periódicos e admitir os funcionários após emissão do ASLO.  

61 - CAPACITAÇÃO FUNCIONAL 

A Cia. realizará exames médicos trimestrais para os trabalhadores com risco de 

LER/DORT no sentido de prevenção. 

61.1 - As atividades de risco de LER/DORT não deverão exceder 5 (cinco) horas, e 

intervalo de 10 (dez) minutos a cada 50 (cinqüenta) minutos trabalhados para o exercício 

e descanso dos músculos e tendões. 

61.2 - A Cia. fará a adequação nos locais de trabalhos, como cadeiras ajustáveis e 

anatômicas, temperatura, ruído e iluminação. 

61.3 - A Cia. realizará palestras sobre LER/DORT em todos os locais de trabalho. 

61.4 - A Cia. se comprometerá a intensificar cursos de empranchamento, cuidados com 

produtos químicos, sinalização, dort-ler, dentre outros que visem à segurança do 

trabalhador. 

62 - GARANTIA DO EMPREGADO PORTADOR DE DOENÇAS INFECTO-

CONTAGIOSAS OU SORO-POSITIVOS 

A Cia. se compromete a não promover demissão de qualquer ordem dos empregados 

(as) portadores de doenças infecto-contagiosas ou soro-positivos. 
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63 – CIPA 

A Cia. garantirá a participação dos Representantes Sindicais em todas as reuniões de 

CIPA. 

A Cia. se compromete a enviar ao Sindicato todas as informações e documentações 

referentes à CIPA: composição, calendário de reuniões, atas das reuniões, Programa de 

Prevenção de Risco Ambiental (PPRA) e Programas de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO). 

64 - VERBAS PARA MEDICAMENTO 

A Cia. subsidiará integralmente a compra de medicamentos para os empregados e 

dependentes portadores de doenças crônicas, bem como doenças relacionadas ao 

trabalho a todos os empregados, independente da categoria profissional. 

65 – VACINAS 

A Cia. ampliará seu programa imunológico subsidiando integralmente as vacinas 

necessárias ao conjunto de trabalhadores lotados em áreas e/ou atividades de riscos. 

CLÁUSULAS DE CARÁTER SINDICAL 

66 - GESTÃO DA EMPRESA 

A Cia. desenvolverá em conjunto com o sindicato a política institucional de RH pautada 

na valorização humana e capacitação profissional do seu efetivo que serão envolvidos 

na geração do modelo de desenvolvimento organizacional que atenderá à gestão da 

empresa, programa de desenvolvimento tecnológico, programa de investimentos e de 

capacitação de recursos financeiros internos e externos, da relação com o poder 

concedente e clientes/usuários. 
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66.1 - A Cia. manterá disponibilizado ao Sindicato documentos e informações de 

interesse público a qualquer tempo, inclusive sobre as contratações de empreiteiras.  

66.2 - A Cia. se compromete a repor imediatamente o quadro funcional com a 

contratação dos aprovados e pela não renovação de contratação de terceiros. 

67 - CLÁUSULAS PRÉ-EXISTENTES 

A Cia. se compromete a inserir no Acordo Coletivo 2015/2016 as cláusulas que vem 

praticando por liberalidade e/ou normas internas. 

68 - SINDICÂNCIA INTERNA 

A Cia. notificará com antecedência mínima de 48 horas a representação sindical que 

acompanhará os processos de sindicância. 

69 - ELEIÇÕES SINDICAIS 

A Cia concederá a todos os empregados das chapas regularmente registradas para 

concorrer às eleições sindicais, o tempo livre remunerado de 16 (dezesseis) horas 

semanais, pelo período de 60 (sessenta) dias que antecedem a realização das eleições. 

69.1 - As 16 (dezesseis) horas semanais poderão ser contínuas e deverão ser 

identificadas e estabelecidas com a respectiva chefia. 

70 - REPRESENTANTE SINDICAL 

A Cia. reconhecerá 16 (dezesseis) Representantes Sindicais na base do SINTIUS, 

sendo que os titulares e suplentes terão estabilidade durante o mandato e 01 (um) ano 

após o término do mesmo. 

70.1 - A Cia. concederá aos Diretores de Base e Representantes Sindicais, o tempo livre 

remunerado de 8 (oito) horas semanais, contínuas ou não, previamente identificadas 
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pelo sindicato à respectiva chefia, salvo às épocas das campanhas salariais, que serão 

de 24 (vinte e quatro) horas semanais, quando convocados pela Diretoria do Sindicato. 

70.2 - O Representante ou Dirigente Sindical disporá de tempo livre remunerado, não 

acumulado, mas distinto daquele já concedido conforme item 72.1, para possibilitar 

participação no Comitê de Apuração de Acidentes, onde a Cia. deverá comunicar com 

antecedência de 10 dias, informando ainda a relação dos empregados envolvidos e a 

área que estão lotados.  

70.3 - A Comitê de Apuração de Responsabilidade de acidente com veículos, terá 

representação paritária dos trabalhadores, indicados pelos sindicatos que representam a 

categoria.   

70.4 - A Cia. liberará empregados candidatos, no dia da realização do pleito, bem como 

os locais para realização de eleições de Representantes Sindicais. 

71 - DIRETORES E DIRIGENTES SINDICAIS 

A Cia. assegurará o afastamento sem prejuízo dos vencimentos e a estabilidade de 

emprego ate um ano após o mandato, de todos os Diretores e Dirigentes Sindicais.  

71.1 - A Cia. garantirá outras vantagens concedidas à categoria de igual forma aos 

Dirigentes Sindicais, como exemplo “Plano de Cargos e Salários”, “Participação nos 

Lucros ou Resultados”, pagamentos de Adicionais e etc. 

72 - COMISSÃO POR LOCAL DE TRABALHO 

A Cia. reconhecerá as comissões por local de trabalho, com estabilidade para todos os 

membros na forma definida na regulamentação acordada com o Sindicato.  

72.1 - As comissões serão formadas em locais com mais de 50 (cinqüenta) funcionários. 

72.2 - Até 70 (setenta) funcionários as comissões serão formadas por 3 (três) membros 

efetivos e número igual de suplentes eleitos. 



 

                                      Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas de Santos, Baixada Santista, Litoral Sul  e Vale do Ribeira 

Órgão Representativo dos Trabalhadores em Serviços de Energia Elétrica, Água, Gás, Esgoto e Meio Ambiente da Baixada Santista, 

Litoral Sul e Vale do Ribeira  

FUNDADO EM 27 DE MAIO DE 1.942 - RECONHECIDO EM 28 DE JULHO DE 1.947 

 

                                                       Tel./Fax: 3226-3200 

               SEDE PRÓPRIA: Rua São Paulo, 24/26 - Vila Belmiro - CEP: 11.075-330 - Santos – SP 

 
 

 30 

72.3 - Em locais de trabalho com mais 70 (setenta) funcionários será adicionado um 

membro na comissão para cada 70 (setenta) funcionários com fração de 35 (trinta e 

cinco), com número igual de suplentes. 

72.4 - A Cia. concederá ao coordenador da Comissão por Local de Trabalho, tempo livre 

remunerado de 8 (oito) horas semanais, contínuas ou não, previamente identificada pelo 

Sindicato à respectiva chefia, salvo às épocas das campanhas salariais, que serão de 24 

(vinte e quatro) horas semanais, quando convocados pela Diretoria do Sindicato. 

72.5 - A Cia. liberará empregados candidatos, no dia da realização do pleito, bem como 

os locais para realização de eleições da comissão. 

73 - REPRESENTANTE NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

A Cia., assegurará, através de apoio efetivo ao processo eleitoral que será apresentado 

e coordenado pelas entidades sindicais representativas no prazo de 60 (sessenta) dias 

após a data base, a participação de um representante dos empregados no Conselho de 

Administração, em conformidade com a legislação vigente, especialmente o Artigo 115 

da Constituição Estadual, artigo 9 do Estatuto Social da Sabesp e os itens 1.8 e 1.9 do 

Regimento Interno do Conselho de Administração. 

74  - REPRESENTANTE NA DIRETORIA DA SABESPREV  

A Cia., assegurará através de apoio efetivo ao processo eleitoral que será apresentado e 

coordenado pelas entidades sindicais representativas no prazo de 60 (sessenta) dias 

após a data base, a participação de um representante dos empregados na Diretoria da 

Sabesprev. 

75 - CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL DA SABESPREV 

Será assegurada a participação paritária de representantes dos trabalhadores, eleitos 

por voto direto, aos Conselhos da Sabesprev. 

76 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL E/OU CONFEDERATIVA 



 

                                      Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas de Santos, Baixada Santista, Litoral Sul  e Vale do Ribeira 

Órgão Representativo dos Trabalhadores em Serviços de Energia Elétrica, Água, Gás, Esgoto e Meio Ambiente da Baixada Santista, 

Litoral Sul e Vale do Ribeira  

FUNDADO EM 27 DE MAIO DE 1.942 - RECONHECIDO EM 28 DE JULHO DE 1.947 

 

                                                       Tel./Fax: 3226-3200 

               SEDE PRÓPRIA: Rua São Paulo, 24/26 - Vila Belmiro - CEP: 11.075-330 - Santos – SP 

 
 

 31 

A Cia. procederá ao desconto em folha de pagamento da Contribuição Assistencial, 

Confederativa e/ou Negocial, respeitando as bases territoriais das categorias 

profissionais da Empresa, mediante as seguintes condições: 

_ O SINTIUS divulgará pela imprensa e garantirá a ampla veiculação das convocações 

das Assembleias, utilizando-se dos meios usuais de comunicação (panfletos, jornais 

sindicais e outros); 

_ O SINTIUS, após as realizações das Assembleias, remeterá a CIA.  os Editais de 

Convocação, as Listas de Presença e as Atas das respectivas Assembleias em que 

constem as condições de desconto da Contribuição Assistencial, Confederativa e/ou 

Negocial; 

_ O desconto em folha de pagamento será efetuado no mês subsequente a solicitação 

encaminhada pelo SINTIUS 

_ O SINTIUS dará ampla divulgação aos empregados das contribuições que serão 

lançadas em folha de pagamento e do período de oposição ao desconto; 

_ A Cia. fornecerá ao SINTIUS relações dos empregados que tiveram o desconto e seus 

respectivos valores. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: No tocante à Contribuição Assistencial, Confederativa e/ou 

Negocial, o direito de oposição do empregado ao desconto, deve ser manifestado junto 

ao SINTIUS. O SINTIUS se compromete a enviar relação dos empregados que 

manifestaram oposição em tempo hábil para que a Cia. processe essas informações em 

folha de pagamento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se por decisão judicial, a Cia. for obrigada a devolver a 

parcela correspondente a Contribuição Assistencial, Confederativa e/ou Negocial, ao 

empregado ou ao Sindicato, o SINTIUS, beneficiado pelo desconto em folha de 

pagamento sobre a parcela em litígio, concorda em se responsabilizar por tal ônus, cuja 

cobrança será efetuada mediante negociação ou ação regressiva. Uma vez acionada em 

juízo, a Cia. chamará o SINTIUS para responder a ação judicial e, desde já, este aceita 

tal condição. 

77 - QUADRO DE AVISOS/CORREIO ELETRÔNICO  
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A Cia. garantirá ao sindicato a utilização dos quadros de avisos existentes nas unidades 

da empresa, para veiculação de notícia de seu interesse. 

A Cia. disponibilizará o sistema interno de correio eletrônico (notes) para viabilizar a 

comunicação entre o Sindicato e empregados. 

78- MULTA 

Fica fixada multa correspondente a R$ 5,00 (cinco reais), por dia que será corrigido pelo 

ICV do DIEESE de 01/05/1996 a 30/04/2015, a ser aplicado sobre o salário de abril de 

2015, por infração e por empregado, em caso de descumprimento por parte da Cia., de 

qualquer das cláusulas contidas no presente acordo coletivo, revertendo-se o seu 

benefício em favor da parte prejudicada. 

79 - DISPOSIÇÃO FINAL 

O presente acordo não implica na confissão ou reconhecimento de direito questionado 

em eventual ação. 

Santos, 10 de março de 2015. 

Marcos Sergio Duarte - Presidente 


