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PROPOSTA ACORDO COLETIVO 2014 /2015 SINTAEMA  

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA -  PAGAMENTO DE ANUIDADE DOS CONSELHOS 
PROFISSIONAIS  

Considerando a responsabilidade profissional devida e inerente ao cargo no qual o empregado está 

enquadrado na Companhia, a partir da assinatura do presente Acordo Coletivo de Trabalho, e sem 

efeito retroativo, a CASAN quitará a anuidade a ser paga junto ao respectivo Conselho Profissional 

referente ao exercício de 2015 em cota única mediante apresentação do respectivo boleto bancário 

até o dia 15 de janeiro de 2015. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - REMUNERAÇÃO DA HORA EXTRAORDINÁRIA 
A CASAN efetuará o pagamento do percentual de 60% (sessenta por cento) sobre o valor da hora 
normal e de 100% (cem por cento) sobre domingos e feriados, sendo que as horas laboradas serão 
pagas no mês subseqüente ao da sua realização, com o salário do mês de pagamento. 
 

Parágrafo primeiro: Em não havendo prejuízo do andamento dos trabalhos, as horas extras 

realizadas poderão ser compensadas no todo ou em parte, em até 60 (sessenta) dias, a contar do 

último dia do mês da sua realização, mediante a concordância prévia do empregado conforme termo 

estabelecido e assinado na ficha de freqüência, cuja compensação se dará na forma a seguir: Dias 

úteis a compensação será na razão de 1,5 (um vírgula cinco) por hora trabalhada e domingos e 

feriados na razão de 2,0 (dois vírgula zero) por hora trabalhada.  

Parágrafo segundo: Para os empregados com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais 

(oito horas diárias), o divisor mensal será de 200 (duzentas) horas. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA -  AUXÍLIO FUNERAL  
 
Em caso de rescisão contratual por falecimento de empregado, ainda que na suspensão do contrato 
de trabalho, e a requerimento de sucessor legítimo, a CASAN cobrirá as despesas de funeral, 
previamente comprovadas, até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO – PAT – PROGRAMA DE 
ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR  

O valor do Vale Refeição/Alimentação será de R$ 31,65 (trinta e um reais e sessenta e cinco 

centavos) a partir de maio por tíquete, com desconto do empregado no valor de R$ 1,00 (um 

real/mês).  

 

Parágrafo primeiro: O empregado afastado por motivo de licença especial, afastamento pelo INSS 

por acidente de trabalho ou licença maternidade receberá um abono, em valor e na forma 

equivalente ao vale refeição/alimentação, nos mesmos moldes do estabelecido no caput desta 

cláusula, e obedecida a proporcionalidade pelos dias de efetivo afastamento.  

 

Parágrafo segundo: Não terão direito ao Vale Refeição/Alimentação, os empregados afastados por 

motivos de férias, licença sem vencimentos e auxílio doença. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS  
A CASAN concederá a seus empregados, a partir de 01/05/2013, em parcela única, a importância de 
R$ 949,50(novecentos e quarenta e nove reais e cinqüenta centavos) em vale alimentação, no mês 
de gozo das férias, conforme recibo, não compensável com os valores concedidos conforme cláusula 
___ª deste Instrumento Normativo. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - ABONO DE NATAL  
 
A CASAN, a título de abono natalino, pagará até 10/12/2014 aos empregados da ativa na data do 
pagamento a importância de R$ 949,50 (novecentos e quarenta e nove reais e cinqüenta centavos) 
em vale alimentação, em parcela única. 
 
Parágrafo único: A participação que trata o caput desta cláusula não substitui ou complementa a 
remuneração devida nem constitui base de incidência de encargos trabalhistas, não se lhe aplicando 
o princípio da habitualidade, bem como não será compensável com os valores concedidos conforme 
cláusula ___ deste acordo. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - PRÊMIO POR CONCLUSÃO DE CURSO TÉCNICO DE 
NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR  

A CASAN pagará aos empregados que concluíram ou vierem a concluir cursos de nível médio 

profissionalizante e de nível superior, não enquadrados em cargos correspondentes a formação, a 

partir da assinatura deste acordo e em sua vigência, o valor equivalente ao percentual de 14,60% 

(equivalente a 167,09) e 29,20% (equivalente a 334,19) respectivamente, da menor referência da 

escala salarial constante do Plano de Cargos Salários. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA -  COMPLEMENTAÇÃO AUXÍLIO DOENÇA  

A CASAN concederá a partir de 01/05/2013, a seus empregados em licença médica vinculada aos 
casos de acidente de trabalho, doenças graves (Lei Federal n° 8112 - ART 186) e doenças 
profissionais, um auxílio financeiro a título de complementação da remuneração apurada com base 
na média das remunerações percebidas nos últimos 12 meses em efetivo exercício anteriores ao 
afastamento, enquanto perdurar o afastamento. Para os demais casos de afastamentos por licença 
médica, a concessão deste benefício será pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias a cada período de 
12 (doze) meses. Para os casos de intervenção cirúrgica de médio e alto grau de complexidade, a 
concessão do benefício será estendida até o sexagésimo dia.    
 
Parágrafo primeiro: Da complementação será deduzido o valor do benefício percebido do INSS, 
bem como as parcelas que seriam normalmente descontadas caso o empregado estivesse na 
condição de ativo. 
Parágrafo segundo: O empregado somente fará jus à complementação desde que tenha direito ao 

benefício do INSS, de acordo com a Legislação Previdenciária vigente. 

Parágrafo terceiro: Após o retorno ao trabalho, fica estipulado o prazo mínimo de 12 (doze) meses 

para obter direito a nova concessão do benefício (auxílio complementação), salvo nos seguintes 

casos: 

a) Quando o afastamento decorrer de acidente de trabalho, doença profissional e grave. 
b) Quando o afastamento decorrer de outra patologia (CID). 
c) Quando comprovada a gravidade da moléstia através de exames complementares e laudo 

da perícia médica, que será acompanhado pela Gerência de Recursos Humanos/Divisão 
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de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, será comunicado à Diretoria 
Administrativa o pagamento da complementação. 

 Parágrafo quarto: As condições acima estabelecidas aplicam-se a todos os empregados que 

atualmente encontram-se afastados pelo INSS ou que venham se afastar conforme estabelecido no 

caput desta cláusula.  

Parágrafo quinto: O auxílio financeiro relativo ao complemento estabelecido no caput desta cláusula 

está limitado ao valor equivalente aos honorários de Diretor Executivo, não computada a verba de 

representação. 

Parágrafo sexto: Na hipótese da perícia não ser realizada até o fechamento da folha de pagamento, 

o complemento previsto no caput poderá ser antecipado. Caso o benefício seja indeferido pelo INSS, 

o referido valor será descontado da folha de pagamento. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - AUXÍLIO CRECHE  

A CASAN reembolsará a quantia correspondente até 39,512% (equivalente a 452,20) da menor 

referência da escala salarial do PCS para pagamento de despesas com matrícula e mensalidades, 

efetivadas e comprovadas com educação de filhos na faixa etária de zero até 6 (seis) anos de idade 

incompletos em creche e pré-escola , de livre escolha do empregado (a) que legalmente mantenha a 

guarda do filho. 

Parágrafo primeiro: Caso tenha completado 6 (seis) anos no curso do ano letivo, o reembolso 
ocorrerá até o final do referido período. 
 
Parágrafo Segundo: Será estendido o auxílio creche ao empregado que tenha em seu poder menor 
sob guarda judicial, conforme critério estabelecido no caput desta cláusula.  

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - AUXÍLIO AO EMPREGADO COM FILHO OU CÔNJUGE 
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS  

A CASAN pagará o valor correspondente a 39,512% (equivalente a  452,20) da menor referência da 

escala salarial constante do PCS, a todo empregado que possuir filho, cônjuge ou dependente 

judicialmente reconhecido e comprovado, portador de necessidades especiais, observado o item 

3.10 do Plano de Cargos e Salários. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE FUNÇÃO, ACÙMULO 
DE FUNÇÃO DE MOTORISTA  

A CASAN pagará aos empregados ocupantes de outro cargo quando acumular a função de dirigir 

veículo, o valor correspondente a 34,573% (equivalente a 395,72) da menor referência da escala 

salarial constante do PCS, observado o item 3.24 do Plano de Cargos e Salários.  

GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE FUNÇÃO, ACÙMULO DE FUNÇÃO DE OPERADOR DE 
EQUIPAMENTO PESADO.   

A CASAN pagará aos empregados ocupantes de outro cargo quando acumular a função de operar 

equipamento pesado o valor correspondente a 36,549% (equivalente a 418,30) da menor referência 

da escala salarial constante do PCS, observado o item 3.25 do Plano de Cargos e Salários. 
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 CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - - REPOSIÇÃO SALARIAL  

A CASAN concederá reajuste salarial linear de 5,50% (INPC projetado para o período) a partir de 

01/05/2014 aos empregados e desligados através do Programa de Demissão Incentivada (PDI e 

PDVI) que percebem indenização mensal. 

Parágrafo único: Para todos os efeitos jurídicos e legais, o índice estabelecido no caput desta 

cláusula, dá plena e geral quitação ao INPC de 5,50% (cinco vírgula cinquenta) acumulado no 

período de maio de 2013 a abril de 2014. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: PLANO ODONTOLÓGICO  

A CASAN garante a manutenção de um Plano Odontológico aos empregados da ativa e a seus 
dependentes, aos desligados através do Programa de Demissão Voluntária Incentivada (PDI e PDVI) 
conforme regulamento, com adesão voluntária e individual, com as coberturas estabelecidas em 
contrato firmado junto à Operadora do Plano. 

Parágrafo primeiro: Caberá somente ao empregado titular o pagamento da mensalidade, conforme 
tabela abaixo, a partir de maio/2014: 

*Remuneração fixa Mensalidade (R$) 

Até 1.000,00 9,74 

1.000,01 a 2.000,00 12,23 

2.000,01 a 3.000,00 17,31 

3.000,01 a 5.000,00 21,32 

5.000,01 a 6.000,00 26,41 

6.000,01 a 7.000,00 27,35 

7.000,01 a 8.000,00 28,63 

  acima de 8.000,00 29,90 

*Remuneração fixa: Compreende ao salário fixo, triênio/anuênio, vantagem pessoal e 
diferença de piso salarial/Lei.  

 
Parágrafo segundo: O regulamento do Plano deverá garantir abrangência de atendimento em todos 
os municípios onde a CASAN mantém a gestão dos serviços, bem como naqueles que tiveram os 
sistemas absorvidos pelas Prefeituras, onde os empregados ainda mantêm residência. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA -  PLANO DE SAÚDE  

 A CASAN disponibilizará Plano de Saúde, aos empregados e aos seus dependentes e desligados 

através do PDVI conforme regulamento, com adesão voluntária e individual, com as coberturas 

estabelecidas em regulamento e contrato firmado junto à Operadora do Plano. 



5 
 

Parágrafo primeiro: Caberá ao titular o pagamento da co-participação de 40% (quarenta por cento) 

sobre os serviços realizados (consultas e exames) por ele e seus dependentes, sem limite de 

consultas médicas, ficando este, isento do pagamento de custos relativos a internações e 

procedimentos hospitalares e/ou cirurgias. 

Parágrafo segundo: Caberá somente ao empregado titular o pagamento da mensalidade, conforme 

tabela abaixo, a partir de maio de 2014  : 

*REMUNERAÇÃO FIXA MENSALIDADE (R$) 

Até 1.000,00 28,05 

1.000,01 a 2.000,00 36,09 

2.000,01 a 3.000,00 46,78 

3.000,01 a 4.000,00 93,55 

4.000,01 a 5.000,00 100,77 

5.000,01 a 6.000,00 116,28 

6.000,01 a 7.000,00 131,78 

7.000,01 a 8.000,00 170,53 

8.000,01 a 9.000,00 201,54 

acima  de 9.000,00 240,29 

*Remuneração fixa: Para empregados compreende ao salário fixo, triênio/anuênio, vantagem 

pessoal e diferença de piso salarial/Lei. 

Parágrafo terceiro: O empregado aposentado por invalidez pela Previdência Social/INSS com data 

igual ou posterior 01/05/04, poderá utilizar o Plano de Saúde vigente concedido ao pessoal da ativa. 

O benefício será concedido ao empregado/titular e dependentes enquanto a aposentaria não for 

considerada pelo INSS ou pela Justiça de caráter definitivo. Os custos decorrentes da utilização do 

plano que couber ao aposentado, conforme parágrafos primeiro e segundo desta cláusula deverão 

ser ressarcidos à empresa através de boleto bancário em até 30 (trinta) dias após a apresentação do 

débito pela CASAN, caso contrário, o benefício será suspenso. 

Parágrafo quarto: Aos demais empregados aposentados e desligados da empresa, exceto por justa 

causa, a disciplina se regerá pela legislação vigente (Lei nº 9.656/98 e demais normativas vinculadas 

à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS). 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA -  AUXÍLIO EDUCAÇÃO  
A CASAN concederá a seus empregados um auxílio financeiro equivalente a 50% (cinqüenta por 
cento) dos custos com matrícula/mensalidade/anuidade de cursos: Ensino Técnico 
Profissionalizante, Tecnólogo, especialização em curso técnico e graduação de nível superior, desde 
que o curso esteja relacionado com o cargo e/ou atividades desenvolvidas pela empresa. Para pós-
graduação (especialização, mestrado e doutorado), o curso deverá estar correlacionado com a 
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função do empregado na empresa, com direito ao mesmo auxílio financeiro e demais regras 
estabelecidas neste acordo. 
 

Parágrafo Primeiro – O Empregado deverá comprometer-se a permanecer prestando serviços à 

CASAN, mediante Termo de Compromisso celebrado com a empresa definido conforme segue: 

Técnico Profissionalizante: 02 anos 

Especialização de Nível Técnico: 02 anos 

Tecnólogo: 03 anos 

Graduação de Nível Superior: 03 anos 

Especialização: 03 anos 

Mestrado: 03 anos 

Doutorado: 03 anos 

Pós-Doutorado: 03 anos 

 

Parágrafo Segundo: O Empregado que por interesse pessoal desligar-se da empresa antes do 

período descrito após a conclusão do curso, ou que abandoná-lo antes da sua conclusão, salvo por 

motivo de transferência por iniciativa da empresa ou por motivo de doença devidamente 

comprovada, deverá ressarcir os valores pagos pela CASAN de acordo com o Termo de 

Compromisso. 

Parágrafo terceiro: A concessão do auxílio financeiro deverá ser renovada semestralmente e o 

benefício terá validade dentro da vigência do acordo coletivo.  

Parágrafo quarto: A concessão do auxílio financeiro para graduação de nível superior incluindo 

Tecnólogo será concedida para apenas um curso.  

Parágrafo quinto: A concessão do auxílio financeiro para pós-graduação (especialização, mestrado 

e doutorado), será concedida para até dois cursos. 

Parágrafo sexto: Os empregados em contrato de experiência (parágrafo único do artigo 445 da 

CLT) não terão direito ao Auxílio Educação. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS (em negociação) 

Aguardando  o resultado do relatório final elaborado pela comissão paritária , constituída através da 
portaria nº 432, de 27/09/12, em conformidade com o estabelecido na Cláusula Quadragéma 
Segunda do Acordo Coletivo de Trabalho 20/12/2013.  

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (em 
negociação) 
 
A CASAN concorda em reduzir a jornada de trabalho de 08 (horas) para 06 (seis) horas diárias, com 
36 (trinta e seis) horas semanais, sem redução de salários e de benefícios, para os empregados na 
área da manutenção.  
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA-  HORÁRIO FLEXÍVEL (redação provisória) 
A CASAN, durante a vigência deste ACT, implantará o horário flexível, considerando a proposta 

apresentada pela Comissão Paritária, constituída através do ACT 2013/2014 e Portaria nº 398 de 

05/08/2013, com as seguintes alterações: 
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Parágrafo primeiro: O horário flexível será implantado primeiramente na Matriz (teste de 60 dias 

para ajustes) e posteriormente na sede das Superintendências Regionais e Agências de Grande 

Porte. 

Parágrafo segundo: Não será implantado o horário flexível nos locais em que não houver o registro 

de ponto eletrônico. 

Parágrafo terceiro: O horário núcleo será das 8h30min às 11h30min e das 14h às 17h.  

Parágrafo quarto: Cada período de trabalho deverá ser de 4 horas, respeitando o horário inter e 

intra jornada.  

Parágrafo quinto: Não serão alcançados pelo regime de horário flexível os empregados lotados em 

Distritos Operacionais, Escritórios, Agências de Pequeno e Médio Porte, bem como aqueles 

empregados que atuam em escalas de revezamento, em horários especiais, atendimento ao público, 

ou ainda que desempenhem serviços essencialmente em equipe.  

Parágrafo sexto: As chefias poderão sempre que entenderem necessário para o bom andamento do 

serviço, as chefias poderão solicitar que os empregados estejam na empresa fora do horário núcleo, 

porém, dentro do horário padrão (8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30) 

Parágrafo sétimo: Nas situações em que for possível a implantação do horário flexível o horário 

alternativo não poderá ser aplicado.  

 CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA NONA - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO (redação provisória) 
A partir da assinatura deste ACT a CASAN  e os Sindicatos efetuarão as seguintes alterações no 
PCS,item 2.1.4, relativo ao processo de avaliação de desempenho. 

a.  Alterar de 03 para 06 meses o período de impedimento para efetuar a avaliação de 
desempenho pelo motivo de licença saúde, licença sem vencimentos, disposição para outros 
órgãos. 

 
b. incluir as demais alterações ( relacionadas a avaliação de desempenho dos empregados  

à disposição do sindicato e da CASANPREV, carga horária de treinamento e exames periódicos)  
 
ÓCULOS DE PROTEÇÃO (CLÁUSULA NOVA- redação provisória) 
A CASAN disponibilizará durante a vigência deste acordo óculos de proteção aos empregados que 
desenvolvam atividades expostos aos raios solares e partículas volantes.  
 
VACINAS (CLÁUSULA NOVA- redação provisória)) 
A  CASAN reembolsará a seus empregados   os custos referente a vacinas  contra gripes, inclusive a 
 influenza A/H1N mediante a apresentação de comprovante (nota fiscal ) de estabelecimento 
especializado.  
 
OBS1: A ordem das cláusulas é baseada na pauta do SINTAEMA.  
OBS2: As clausulas financeiras consideram o INPC previsto para o período na época da 
elaboração dos impactos (5,50%).  Todavia, este percentual pode alterar considerando o INPC 
realizado para o período.  
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CLÁUSULAS  SEM ALTERAÇÃO – JÁ ACORDADAS PARA 2 ANOS 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - LIBERAÇÃO PARA ASSEMBLÉIAS DA CATEGORIA 
CLÁUSULA SEGUNDA – PROTEÇÃO COLETIVA 
CLÁUSULA TERCEIRA -  ACESSO AS INFORMAÇÕES  
CLÁUSULA QUARTA: REPASSE DE MENSALIDADES  
CLÁUSULA QUINTA: QUADRO DE AVISOS  
CLÁUSULA SEXTA: ADICIONAL DE SOBREAVISO  
CLÁUSULA SÉTIMA - POLÍTICA SOBRE AIDS/ALCOOLISMO E OUTRAS DEPENDÊNCIAS 
QUÍMICAS  
CLÁUSULA OITAVA -  13º SALÁRIO PROPORCIONAL - AUXÍLIO DOENÇA  
CLÁUSULA NONA: PROCESSO DE TRABALHO  
CLÁUSULA DÉCIMA: PREVENÇÃO DAS LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  EXAMES MÉDICOS  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VALE TRANSPORTE  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: IMPLANTAÇÃO DOS TURNOS ININTERRUPTOS DE 
REVEZAMENTO  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA : RESPONSABILIDADE CIVIL  
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  : ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE NO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO  
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DOAÇÃO DE SANGUE  
CLÁUSULA DÉCIMA NONA -  PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PROFISSIONAL-  
CLÁUSULA VIGÉSIMA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA  
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - ACESSIBILIDADE DAS PESSOAS PORTADORAS DE 
DEFICIÊNCIA  
CLÁUSULA VIGÉSSIMA SEGUNDA -  HORÁRIO ALTERNATIVO   
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA -  PRODUTO/ EQUIPAMENTOS  DE PROTEÇÃO AO 
TRABALHADOR   
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA- LIBERAÇÃO DOS DIRIGENTES SINDICAIS  
CLÁUSULA TRIGÉSIMA  - ESCALA DE FÉRIAS  
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - INCLUSÃO DIGITAL  
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - LICENÇA MATERNIDADE  
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - JORNADA DE TRABALHO 12 x 48 HORAS  
 
 

 


