
Florianópolis, 25 de maio de 2009 

Contraproposta dos sindicatos, INTERSINDICAL e SINTAEMA para celebração do ACT 
2009/2010. 

 1° - Auxilio creche -  OK 

2°Eleição do representante dos trabalhadores no conselho -  incorporar acordo coletivo 
a resolução de n° 009, de 13 de abril de 2009/ ata nº 24... do Conselho de Administração em 
seus itens que trata desta matéria. 

3° Liberação para as assembléias -  OK 

4° Proteção coletiva – OK 

5° Vale alimentação – R$ 17.50 por ticket e estender para auxilio doença, férias, licença 
maternidade, licença especial   

6° Repasse de mensalidades – OK 

7° Quadro de avisos – OK 

8° Jornada 12x48 – OK  

9° Plano de saúde – No limite é possível admitir uma correção de 13% nas mensalidades. 

10°  Plano odontológico –  Implantar  um novo  plano odontológico nos padrões do que 
tínhamos anteriormente com a  UNIODONTO. Elabora com urgência, estudos de um plano 
odontológico que amplie os procedimentos odontológicos. Neste caso será possível elevar 
nossa   contribuição financeira. 

11° Adicional sobreaviso -  OK 

12° Hora extra – OK 

13° Auxilio educação - Conforme ACT anterior  e excluir da redação 2008/2009 a frase 
SUAS RESPECTIVAS REGRAS. 

14° Filho ou cônjuge - OK 

15° Reciclagem tecnológica – OK 

16° Responsabilidade civil – OK 

17° Politica AIDS  e alcoolismo –OK 

18° Turnos ininterruptos – OK 

19° Complementação auxilio doença –OK 



20° 13° Salário proporcional auxilio doença  -OK 

21°  Política de Recursos Humanos – A partir da assinatura do ACT a  CASAN  implantará: 

a)      Uma nova escala salarial, conforme proposta apresentada pelos Sindicatos. 

b)      Cumprirá o disposto no PCS, no tocante a Progressão vertical, para tanto efetuará a avaliação 
de desempenho, conforme estabelecido no PCS.  

c)       O prêmio por conclusão de pós-graduação, mestrado e doutorado, conforme proposta 
constante na pauta de reivindicações. 

d)      Nas contratações via concurso público, após definição do quantitativo de pessoal discutido com 
os Sindicatos, a Casan poderá contratar pessoal no nível em que for definido no QTP. 

 Parágrafo Primeiro- A Casan e os Sindicatos imediatamente após a assinatura do ACT, 
constituirão Comissão paritária, para em até 120 dias elaborarem proposta para atualização do 
PCS no tocante aos Cargos e ao novo  instrumento (questionário) para aplicação da avaliação 
de desempenho. 

Parágrafo segundo – Os assuntos que forem consensuados entre as partes serão incorporados 
ao PCS e divergentes serão objetos de negociação entre a Casan e os Sindicatos. 

22° Liberação de dirigentes - OK 

23° Processo de trabalho – OK 

24° Prevenção LER e DORT  - OK 

25° Exames médicos  - OK  

26° Vale transporte -  Mantém o caput da cláusula 2008/2009 e altera o parágrafo 1° , 
quando esse trata  da locomoção diária. Suprimir a frase: será fornecido de acordo 
com a legislação pertinente e norma da empresa. 

 27° Reposição Salarial – OK, com aplicação a partir de  1° de maio. 

28° Gratificação de férias –  R$ 650,00 

29° Abono natalino – R$ 650,00 

30° Participação nos lucros - A CASAN e os sindicatos imediatamente após a assinatura do 
ACT,  constituirão comissão paritária para em até 90 dias, elaborarem critérios para definir os 
novos critérios para a distribuição dos lucros que vigorará a partir do exercício de 2009, 
 conforme os artigos 189 e 190 da lei 6.404/1976. 

31°  Redução da jornada de trabalho – A da assinatura do ACT a  CASAN deverá implantar 
nas quatro superintendências um projeto piloto com de 120 dias de duração, com 
acompanhamento dos Sindicatos,nas áreas de manutenção e atendimento ao público, com 
jornada de 06hs diárias, de segunda a sexta-feira, sendo dois turnos diários das 07hs as 13hs e 
das 13hs as 19hs. 



32° Licença especial - OK   

33° Auxilio funeral – R$ 2.500 

34° Produto de proteção solar –Ok 

35° Inclusão digital – Cumprir o  ACT 2008/2009  e estender para agências de médio e 
pequeno porte, viabilizando o acesso dos servidores da manutenção /operação aos terminais de 
computadores,  nos horários : 07hs as 08hs, 12hs as 14hs e das 18hs as 19hs,  bem como criar 
conta e-mail a todos servidores da CASAN. 

36° Progressão por antiguidade – Retirar do ACT.  

37° PCS  -  Retirar deste ACT 

38°  Prêmio por conclusão de curso  técnico nível médio e  superior – OK 

39° - Abono Produtividade -  A CASAN pagará  a seus trabalhadores no mês de fevereiro de 
2010, titulo de abono de  produtividade, 10% (dez por cento) do incremento da arrecadação 
apurado entre o exercício de 2008 e 2009.  

40° - CASANPREV – A Casan em até 120 dias após a assinatura do ACT, implantará 
as alterações proposta pela Comissão paritária em 2008,sobre a Casanprev e o 
Plano de Previdência  Complementar, conforme clausula da pauta de reivindicações. 

CLÁUSULAS NOVAS 

41°  - Licença maternidade 

42°  -  Ponto Facultativo 

43°  - Horário Flexível 

43° - Escala Férias 

43°  - Atestado Médico para  Acompanhante 

44°  - Acidente de Trânsito (comissão) 

45° - Periculosidade para Equipamento pesado e motociclista 

46° - Aprovação de Projetos 

47°  - Piso de ingresso p/Técnicos 

48°  - Fim das terceirizações 

49°  -  Adicional Tempo Serviço 



50°- Unificação das Diárias 

51° - Conselho Municipal de Saneamento 

52º - Ouvidoria- Incluir no ACT e PCS o Cargo de Ouvidor da Casan, 
conforme resolução do Conselho de Administração/ ata nº 24---  do 
mesmo. 

53º - A Casan a partir de maio/2009 fará a adesão a lei nº--- que trata 
da  licença maternidade de 06 meses. 

  

SINTAEMA  

INTERSINDICAL 

 

Florianópolis, 25 de maio de 2009. 

 


