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16o. REUNIÃO DA 8ª DIRETORIA DA ASÁGUAS 
(Gestão 2018/2020) – Dia 12/02/2019, das 11:30 h às 13h 

Sala da Aságuas – bloco L 

Presentes:  
Diretoria da Aságuas: Cláudia Fernanda das Neves Oliveira, Jorge Thierry, 
Maria Cristina de Sá Matos Brito, Márcio Rosa Rosana Mendes Evangelista, 
Thamiris de Oliveira Lima, Simone Vendruscolo, Valmir José de Macedo e 
Vinicius Vieira Soares 
Ausentes: Evânia Vieira da Costa 
Estagiário; Nathan Rodrigues de Freitas 
 

1. INFORMES / ENCAMINHAMENTOS. 

• Festa: Foi alterada a data da festa, inicialmente prevista para 4 de abril 
para 4 de maio, tendo em vista a indisponibilidade da data anterior pelo 
clube contratado. Definiu-se que o subsídio da Aságuas será de R$ 
7.000,00 (sete mil reais). 

• Internet: Foram revistos os requisitos do contrato da internet, devido à 
proposta de dois anos de carência. Todos acharam muito, mas não há 
alternativa. 

• Reunião sobre Licença Capacitação: Será realizada hoje reunião 
aberta sobre a Licença Capacitação, com a presença dos advogados e 
os colegas com interesse no assunto. Foi feita nova divulgação. 

2. MP SANEAMENTO 
Foi informada a situação da MP Saneamento, que teve críticas feitas pelo 
Presidente da Câmara, deputado Maia. O Ministro da área disse que vai 
conversar com o setor. 
Avalia-se que a diretoria da ANA pretende fazer reformulação da estrutura 
da ANA sem discutir com a casa. 
Foi marcada reunião sobre a MP 868, para dia 21/02. 
O diretor Márcio fez a proposta da criação de um grupo de trabalho para 
ler a MP para propor alterações a serem negociadas com o congresso. 
Essa ideia vai ser apresentada aos associados, que terão o poder de 
decidir se esse vão querer essa representação ou não  

3. ANEXOS 
Anexo boletins 01 (divulgado em 11/01) e 02 (divulgado em 13/02). 

Esta ata foi aprovada pelos presentes e confirmada com a assinatura da Diretora Executiva 
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INFORME ASÁGUAS 01/2019 

  

Nos últimos dias de 2018 vários associados receberam informação que haveria 
um acórdão do STF sobre 13º, férias proporcionais, etc, e que precisávamos 
fazer um pedido formal à GEGEP, cujo último dia era 31 de dezembro, após o 
que perderíamos o direito ao passado desses direitos. 

A Aságuas consultou o escritório de advocacia que nos atende (Mauro e 
Menezes & Advogados)  e informamos  que : 

  

1. O processo em tramitação no Supremo Tribunal Federal, RE 593068, é o 
processo com repercussão geral reconhecida, representativo da 
controvérsia, sobre a incidência ou não de PSS sobre 1/3 de férias, 
adicional noturno, adicional de insalubridade e horas extras. Como o 
inteiro teor da decisão ainda não foi publicada, não se pode afirmar que 
esse processo também trata da não-incidência de PSS sobre décimo 
terceiro salário (gratificação natalina). Na inicial, não há menção à 
gratificação natalina, mas nas decisões proferidas pelos tribunais 
regionais, a mesma é mencionada a título exemplificativo. Em tese, se 
não foi discutido na inicial não deveria constar da decisão, mas 
precisamos confirmar! 

2. Além da decisão final ainda não ter sido publicada, o RE 693068 ainda 
não transitou em julgado, sendo cabível a apresentação de recurso, como 
embargos de declaração. De toda maneira, o posicionamento do 
Supremo é no sentido de reconhecer que não deverá incidir o PSS sobre 
as parcelas referidas. 

3. A Aságuas tem uma ação (0011550-89.2012.4.01.3400) que trata do PSS 
sobre 1/3 de férias. Estamos vitoriosos nessa ação e o processo encontra-
se sobrestado, aguardando o posicionamento do STF justamente no RE 
593068. 

4. Acerca dos pedidos administrativos, o nosso escritório entende que não 
é interessante dar prosseguimento aos mesmos e apresenta três 
motivos para tal: 
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a. - o primeiro, que trata do interregno pretendido: enquanto na ação 
judicial pretendemos os valores referentes aos últimos cinco anos, 
desde a data do ajuizamento da ação (em 2012), ou seja, desde 2007, 
o pedido administrativo em 2018 retroagiria somente até 2013; 

  

b. - o segundo, que trata da obrigatoriedade da Administração Pública 
cumprir a decisão do STF: como o caso ainda não transitou em 
julgado, é bastante provável que a Administração Pública não cumpra 
a decisão, caso não tenha revisto seu posicionamento anterior. 
Entendo que ela até pode deixar de fazer incidir o PSS daqui pra 
frente, mas dificilmente pagaria o retroativo; 

c. - o terceiro, que se refere aos montantes devidos: além da 
Administração Pública dificilmente realizar o pagamento, é bastante 
provável que, caso ele seja feito, esteja incorreto. Isso porque os 
valores a serem pagos judicialmente contemplam a incidência de juros 
e correção monetária, além de passarem por uma ampla avaliação 
contábil, o que não ocorre em pagamentos administrativos. 

5. Em relação a ingresso de novas ações, o escritório de advocacia nos deu 
a seguinte orientação: 

d. Sobre a eventual entrada de novas ações, sugiro que os associados 
mais recentes nos procurem para verificação de seus contracheques, 
quanto à incidência de PSS sobre 1/3 de férias. 

e. Quanto aos demais temas, é preciso avaliar se a União/ANA tem 
praticado o desconto de PSS sobre adicionais de 
insalubridade/periculosidade, horas extras pagas e adicional noturno. 
Se estiverem descontando, podemos sim ajuizar novas ações. Peço 
que os colegas que tenham recebido os adicionais noturno (creio que 
não há), adicional de periculosidade/insalubridade e horas-extras, nos 
enviem os contracheques. 

f. Quanto à discussão sobre incidência de PSS sobre gratificação 
natalina (13º salário) é preciso aguardar a publicação da decisão do 
Supremo para avaliarmos os exatos termos do que restou decidido, 
mas há jurisprudência do STJ reconhecendo que incide PSS sobre o 
décimo terceiro salário. 

A diretoria Aáguas 
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INFORME ASÁGUAS 02/2019 
Fevereiro 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LICENÇA CAPACITAÇÃO 

Tem havido várias intervenções da Diretoria da ANA no processo de inscrição 
das Licenças Capacitação (LC). Em agosto de 2018, a intervenção da DIREC 
acrescentou uma cláusula nova da Resolução de Capacitação (art. 3º, inciso 
4º da Resolução 1280/2017) e suspendeu a inscrição nas Licenças até 

REUNIÃO DA ASÁGUAS COM A DIRETORA PRESIDENTE DA ANA 

Foi realizada no dia 23 de janeiro de 2019 a primeira reunião da atual 
diretoria da Aságuas com a Diretora Presidente da ANA.  

Na reunião houve uma apresentação dos membros presentes da 
diretoria da Aságuas e foi apresentado um breve histórico da 
Associação. Em seguida, houve informes e troca de opiniões sobre a 
mudança da ANA do MMA para o MDR e de questões da MP do 
Saneamento. Estes assuntos serão tema de próximas reuniões para serem 
aprofundados. A Aságuas manifestou à DP preocupação pela falta de 
informação sobre as decisões da DIREC, visto que as atas estão sendo 
divulgadas com muito atraso. Também foram tratados outros assuntos: 
Licença Capacitação (vide notícia abaixo); Contrato de aluguel do SIA 
(a DP informou que o contrato será rescindido em fevereiro e os servidores 
que ainda estão lá virão para o Complexo do Cerrado). A Aságuas 
propôs, ainda, que a ANA crie um espaço de convivência, nos moldes 
do existente na Praça das Mangueiras, no espaço entre os blocos N e O. 
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dezembro de 2018). A atuação da Diretoria da Aságuas, à época, resolveu os 
problemas pendentes daqueles cujo prazo para a obtenção da Licença 
estava próximo a vencer. Agora, em 21 de janeiro, houve nova decisão de 
intervir na inscrição das LC e decisão da DIREC de que a Comissão de 
Capacitação aprimore as regras da Licença Capacitação.  
A Aságuas solicitou à DP que os inscritos pudessem gozar a LC, e pleiteou 
tratamento isonômico. Posteriormente foi editada um despacho (doc. 
02500.005701) e a Portaria no 27/2019, assegurando à colega Maristela o direito 
à LC, visto que o prazo para que pudesse usufruir de sua licença vencia em 2 
de fevereiro. 
Tendo em vista os problemas decorrentes do entendimento do direito à 
Licença Capacitação, a Aságuas solicitou um parecer jurídico sobre o assunto 
ao escritório que presta serviços à Aságuas.   
Para discutir este parecer e definir os encaminhamentos que tomaremos sobre 
a questão será realizada reunião com os advogados da Aságuas no dia 12 de 
fevereiro, terça feira das 17 às 19 h na sala da Aságuas.  

 
DEBATE TÉCNICO 

A diretoria técnico científica da Aságuas, com apoio de toda a diretoria da 
Associação, alterou a frequência e formato dos Debates Técnicos para 2019, 
que passarão a ser realizados a cada dois meses.  Em relação aos temas, este 
ano serão utilizadas as sugestões propostas pelos associados via pesquisa 
realizada pela Diretoria anterior da Aságuas e também serão abordados  
temas do momento. Será mantida a idéia de trazer pelo menos um debatedor 
de fora da ANA. 
Será realizado no dia 26 de fevereiro o 96o Debate Técnico da Aságuas, o 
primeiro de 2019, com o tema: A Política Nacional de Segurança de Barragens: 
Experiências, aprendizados e Desafios. O debate será no auditório Flávio Terra 
Barth e brevemente enviaremos material mais detalhado de divulgação. 
Lembramos que a participação em dois Debates Técnicos dá direito a 4 
(quatro) horas de capacitação, conforme acordo existente desde 2012. 

 

SITE DA ASÁGUAS: 

Frequente o site da Aságuas: www.asaguas.org.br  

REUNIÃO COM ADVOGADOS 

Será realizada dia 12/02, terça-feira, a partir de 17 h, reunião com advogados 
da Associação para discutir pareceres e encaminhamentos sobre 

1.Licença Capacitação 

      2. Ação da Aságuas sobre 1/3 de férias 

L l  l  d  A á  (SPO  Bl  L  l  114  l  t l) 

         

http://www.asaguas.org.br/
http://www.asaguas.org.br/
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Consulte a seção de Classificados, permanentemente atualizada; leia e envie 
contribuições.  
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