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MANUTENÇÃO

DOS EMPREGOS É
NOSSA

E

LUTA!

m setembro de 2021
completará
dois
anos que os serviços de água e esgoto do SEMASA (Serviço Municipal
de Saneamento Ambiental
de Santo André) estão sob o
comando da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

Todos devem se lembrar
das inúmeras mobilizações organizadas pelo Sindserv Santo André em 2019 contra o
governo Paulo Serra (PSDB),
que lotaram a Câmara dos Vereadores contra a privatização
dos serviços de água e esgoto.
Mesmo diante de toda
essa luta e resistência, o SEMASA foi entregue para a Sabesp, no dia 11 de junho de
2019, após uma votação vergonhosa na Câmara dos Vereadores que aprovou o Projeto
de Lei 20/2019 de Paulo Serra
em duas votações, ambas com
11 votos a favor e 7 contrários.
A vitória de Paulo Serra só foi possível mediante manobra regimental que
alterou o quórum mínimo
de 2/3, equivalente a 14 votos, para maioria simples.
O Sindserv Santo André entrou com Ação Civil
Pública para anular essa votação na Câmara, considerada uma afronta à Lei Orgânica do Município. A ação
segue tramitando na Justiça.

Cerca de 360 trabalhadores
têm contrato de dois anos
com a SABESP, que vencerá no mês de setembro.
Na autarquia, continuam trabalhando 600 trabalhadores e
trabalhadoras. Para esclarecer
dúvidas sobre como ficarão
os contratos de trabalho dos
semasianos com a Sabesp e a
situação dos atuais, o Sindserv
Santo André se reuniu com
o Superintendente, Ricardo
Kondratowich, em 29 de janeiro, e elaborou um questionário
com perguntas feitas pelos trabalhadores ao Departamento de Recursos Humanos do
SEMASA. (LEIA NO VERSO).
Uma das principais dúvidas é sobre a manutenção
dos postos de trabalho. O
Superintendente do SEMASA afirmou ao Sindicato que
“não há risco de os estatutários perderem os empregos”.
90% dos semasianos são estatutários. Kondratowich também disse que o Prefeito Paulo
Serra pretende realizar uma
Reforma Administrativa para
absorver os trabalhadores que
estão no SEMASA e os que estão emprestados para Sabesp.

O Sindserv acompanhará
os desdobramentos e continuará vigilante na defesa dos
direitos dos trabalhadores semasianos. NOSSA LUTA É PELA
MANUTENÇÃO DOS POSTOS
DE TRABALHO DE TODOS.
NENHUM DIREITO A MENOS!
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SEMASA RESPONDE
DÚVIDAS DO SINDICATO
Qual RH é o responsável pelo pessoal colocado à disposição da Sabesp?

SEMASA: O RH do SEMASA opera toda a folha de pagamento dos servidores à disposição da SABESP.
No entanto, todos os apontamentos são realizados pela SABESP, que envia ao SEMASA antes do
fechamento da folha de cada mês.

Qual será o destino dos servidores à disposição da Sabesp após o
período de empréstimo?

SEMASA: Eles retornarão ao SEMASA, porém, até o prazo final (4 anos) pode haver alguma

reforma administrativa que trate o assunto.

Quando começou a contagem desse período?

SEMASA: A partir do dia 11/09/19-- data estipulada em contrato.

As funções gratificadas do pessoal que está à disposição da Sabesp serão
extintas no retorno dos servidores?
SEMASA: Provavelmente, porém, somente uma reforma administrativa da Prefeitura poderá tratar o
assunto.

Como ficam as funções gratificadas para os setores que permaneceram
no Semasa e que não fazem parte dos setores de água e esgoto?
SEMASA: Estamos adequando as necessidades de acordo com as possibilidades.

Existe alguma Reforma administrativa do Semasa em andamento?

SEMASA: Existe a proposta de Reforma Administrativa da Prefeitura, prevista para primeiro semestre
de 2021.

Qual o organograma atual da autarquia E quantidade de servidores
estatutários remanescentes?
SEMASA: Permanece o mesmo. Ainda estamos com aproximadamente 600 servidores.

Existe prazo para concluir os pedidos de reclassificações em andamento e
que se encontram na Superintendência do Semasa?
SEMASA: Não. Todo processo de reclassificação demanda de um projeto de lei, sendo que somente o
Prefeito envia a proposta ao Legislativo.

O contrato com a Verocard será prorrogado até quando?
SEMASA: O contrato está vigente e foi prorrogado no final de janeiro.

Como fica a implantação do desjejum para os servidores administrativos?
SEMASA: Somente mediante Lei. O assunto poderá ser tratado pelo Sindicato em Acordo Coletivo de
Trabalho.

Há possibilidade de os refeitórios serem reativados?

SEMASA: O refeitório com fornecimento de refeição por parte do SEMASA não vemos possibilidade.
No entanto, os espaços foram reaproveitados para que o servidor possa fazersua refeição, lanche e
desjejum.

Como estão os programas de Segurança do Trabalho e atestados de saúde?

SEMASA: Estamos aguardando a reestruturação do SEMASA, por meio de Reforma Administrativa,
para que possamos atualizar os programas de saúde e segurança no trabalho. A última CIPA continua
vigente. Os treinamentos foram suspensos, em razão da pandemia. Tão logo seja possível retomar, sem
aglomeração, garantindo a segurança do servidor, serão reiniciados. Os atestados de saúde ocupacional
serão fornecidos pelo Serviço Médico da PSA.

