
 
 
 
 

 

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e 

Distribuição de Águas e em Serviços de Esgotos no Estado de 

Minas Gerais - SINDÁGUA-MG, com sede e foro na cidade de 

Belo Horizonte, Rua Congonhas, nº 518, bairro Santo Antônio, 

CEP: 30330-100, com base territorial em todo Estado de Minas 

Gerais, vem através de seu presidente Sr. José Maria dos Santos, 

no uso de suas atribuições institucionais e na forma estatutária, 

convocarem a categoria profissional dos trabalhadores na 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais "COPASA", para as 

Assembleias Gerais a realizar-se nas datas de 20 a 24 de março 

de 2017, em todo Estado de Minas Gerais, obedecendo à 

especificidade de cada localidade. As assembleias gerais serão 

realizadas nas diversas localidades, sendo na sede do SINDÁGUA 

MG, na data de 23 de março de 2017, em primeira 

convocação, às 12:00 horas, com quorum estatutário, e em 

segunda convocação às 12:40 horas, com qualquer número de 

presentes; Nas regionais do interior do Estado e nos distritos da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte: em primeira 

convocação às 08:00 horas, com quorum estatutário, e em 

segunda convocação às 08:40 horas, com qualquer número de 

presentes; para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia  1º  ) 

Abertura da Campanha Salarial de 2017, referente ao período 

de 01 de maio de 2016 à 30 de abril de 2017, com discussão e 

votação da reivindicações  apresentadas pelos trabalhadores e 

aprovação da pré-pauta aprovada pela diretoria colegiada da 

entidade sindical, contendo os itens: CLÁUSULAS INSTITUCIONAIS: 

01 - Garantir a Data Base em 1º maio, assegurando 

retroatividade de todas as reivindicações não efetivadas até a 

data de 30 de abril do ano de 2017; 02 - Incorporação da 

remuneração variável – nos termos da clausula do acordo 

coletivo; 03 Garantia de emprego; 04 - Manutenção das 

conquistas anteriores, naquilo que não contradizer com o 

presente acordo; 05 -Eleger entre os empregados, um 

representante no Conselho de Administração da COPASA. 06 - 

Encerrar as TERCEIRIZAÇÕES com contratações de empresas de 

terceiros para desempenhar as atividades fins da empresa, 

através de termo de ajuste de conduta com intermediação do 

Ministério Público do Trabalho; 07 - Reposição das vagas abertas 

pelo PDVI e PDV e cargos vagos, através de convocação dos 

aprovados no concurso público. CLÁUSULAS ECONÔMICAS: 08 - 

Destinação de percentual sobre a folha de pagamento para 

cumprimento dos termos do PCCS;  09- Recompor os salários de 

seus empregados pela inflação medida pelo INPC, calculada 

entre os meses de maio de 2016 a 30 de abril de 2017; 10 - 

Aplicar sobre os salários bases, depois de reajustados, ganho real 



tendo como referência o crescimento da receita da COPASA, 

conforme estudos do DIEESE, onde aponta um crescimento de 

______); 11 - Acrescer aos salários, percentual a titulo de 

“produtividade no trabalho”, considerando, à variação do 

crescimento da Empresa no ano passado, conforme estudos do 

DIEESE, que aponta _____ ); 12 - Que o Lucro (PL) distribuído para 

aos trabalhadores seja de 25% equivalente ao percentual 

distribuído aos acionistas. 13 - Revisão da politica de pagamento 

do quinquênio, alterando o percentual para 3% nos primeiros 

cinco anos de trabalho na COPASA. CLÁUSULAS DE POLÍTICAS 

DE RECURSOS HUMANOS: 14 -Para os empregados escalados nas 

liberalidades em emendas de feriados, que suas horas 

trabalhadas sejam computadas/pagas como hora extra (finais 

de semana); 15 - Equiparação dos cargos de Leiturista aos dos 

atendentes com redução da jornada para os atendentes para 

seis horas/dia. 16 - Definir gratificação a titulo de Penosidade 

para os serviços externos; 17 - Prêmio motivacional por 

condução de veículos seja reajustado em 50% e pagamento a 

todos credenciados, independentes de RUV; 18 - Férias de 30 

dias uteis e que o parcelamento do pagamento das férias 

(acordo vigente Cláusula 22 – Parágrafo 3º) por opção do 

empregado seja descontado sem considerar a margem do 

saldo consignado; 19 - Liberação dos empregados para 

renovação da CNH – com abono do ponto do dia e com o 

pagamento dos custos para os condutores credenciados, 20 - 

RENOVAVAÇÃO CNH - COM O CUSTEIO INTEGRAL DA COPASA 

REFERENTE AOS EXAMES: PSICOTECNICO E TOXICOLOGICO; 

CLÁUSULAS DE BENEFÍCIOS: 21 - Correção de todos os benefícios 

constantes do Acordo Coletivo anterior, pagos pela empresa 

pelo dobro do INPC, apurado no período de 01 de maio de 2016 

a 30 de abril de 2017; 22 - Pagamento do ticket no 13º salario; 23 

- COPASA manter o pagamento da Libertas, enquanto perdurar 

o afastamento do empregado, ambas as partes;  24 - 

Manutenção do pagamento do plano de saúde para os 

empregados afastados por doença, manter o subsidio com se 

estivesse na ativa; 25 -  Equiparar o valor do auxilio creche, 

concedido às empregadas e os empregados, igualando os 

valores pagos aos filhos na idade de 2 anos a todos os filhos até 

a idade de 7 anos, bem como, a manutenção do valor para os 

períodos de afastamentos, quando é mais necessário um auxiliar 

para o acompanhamento dos filhos; 26 - Reeditar as 

gratificações por tempo de serviço de 15, 20, 25 e 35 anos de 

trabalho, com o pagamento de 1 salário bruto como 

premiação; 27 - Extensão do direito a Cesta de Natal para todos 

os empregados da COPASA; 28 -Flexibilização da liberação no 

dia do aniversário para dia anterior ou posterior no caso de cair 

no feriado ou final de semana; 29- Manter a cesta básica, 

durante todo o período de afastamento médico do empregado 

(a); 30 - Implantação do Vale Cultura para beneficiar os 



empregados e dependentes. 31 - Vale transporte para todos os 

funcionários sem ônus; 32 - Implantação do Vale Combustível 

para os empregados que não utilizam o Vale Transporte, ou os 

que assim desejarem. 33 - CORRIGIR VALORES DE ALIMENTAÇÃO 

DE VIAGEM, DE ACORDO COM O TICKET PAGOS AOS 

EMPREGADOS DA COPASA;  CLÁUSULAS DE ORGANIZAÇÃO 

SINDICAL: 33 -Liberação de 10(dez) Dirigentes Sindicais pela 

empresa para prestação de serviços a entidade sindical com 

ônus totais pela empresa; 34 - Liberação dos Dirigentes Sindicais 

de Base, em 40 horas mensais, para visitas, acompanhamento e 

palestras junto aos trabalhadores nas diversas localidades de sua 

representação na COPASA. 2.º) Deliberação de assembleia em 

caráter permanente, até a aprovação do Acordo Coletivo ou 

autorização para instauração do Dissídio, fórum que poderá ser 

convocado independente de outro edital; 3.º) Poderes à 

Diretoria Executiva para negociar livremente, participar de 

procedimentos de mediação ou arbitragem, assinar acordo 

coletivo, ou ajuizar dissídio coletivo de natureza jurídica e/ou 

econômica, com ou sem a participação de outras entidades 

sindicais, após aprovação das assembléias; 4.º) Deflagração de 

movimento grevista, através de paralisação coletiva do 

trabalho; 5º) Discussão e aprovação da taxa de fortalecimento 

sindical; 6º) Autorização para a entidade nas negociações 

conjunta com as entidades SENGE MG, SAEMG, , FEDERAÇÃO 

NACIONAL DOS URBANITÁRIOS – FNU CUT 7.º) A ata geral 

totalizará os resultados de cada uma das assembleias regionais 

realizadas; 8.º) Ficam desde já autorizadas as práticas de atos e 

procedimentos de natureza secundária ou subsidiária ao êxito 

do processo de obtenção de instrumentos normativos que 

garantam o avanço dos direitos sociais e econômicos da 

Categoria Profissional.  Belo Horizonte, 06 de março de 2017. José 

Maria dos Santos - Presidente. 


