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TERMO DE COMPROMISSOS COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO EM SC 

 

1- Desenvolver ações concretas com o objetivo de universalizar o saneamento básico no Estado; 

 

2- Implantar uma política de preservação e recuperação ambiental, com a compensação para quem 

promover a preservação e/ou recuperação do meio ambiente; 

 

3- Apoiar a implantação nos currículos escolares da disciplina “Preservação e Recuperação do Meio 

Ambiente”; 

 

4- Garantir recursos do orçamento do Estado para a área de saneamento básico; 

 

5- Manter a Casan como empresa pública e principal operadora do saneamento básico em SC; 

 

6- Desenvolver uma política de captação de recursos financeiros, especialmente à Casan, junto ao 

Governo Federal e a organismos internacionais; 

 

7- Investir na capacitação de pessoal e no desenvolvimento tecnológico da Casan; 

 

8- Realizar  os contratos programas entre Casan e municípios conveniados, nos termos da Lei 

Federal 11.445; 

 

9- Estabelecer uma política de aproximação com os municípios, na busca de uma solução para os 

planos municipais do saneamento básico e a efetivação dos contratos de programas; 

 

10-  Desenvolver na Casan uma gestão pública eficiente e democrática; 
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11- Promover uma reestruturação administrativa na Casan, garantindo a redução do elevadíssimo 

número de Diretorias e funções comissionadas criadas; 

 

12- Respeitar os direitos dos empregados, conquistados ao longo do tempo em Acordos Coletivos 

de Trabalho, bem como respeitar as organizações sindicais existentes na Casan; 

 

13- Defender a redução da carga tributária e fiscal às empresas públicas operadoras do saneamento 

básico no país, com o objetivo de alavancar mais recursos para o setor. 

 


