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SE NÃO FOSSE O GOLPE, O ACT ERA POSSÍVEL

LOCAL: FLORIANÓPOLIS - ANTIGO CINE RITZ - AO LADO DA 

CATEDRAL METROPOLITANA

DATA: 22 DE JULHO (TERÇA-FEIRA) 

HORÁRIO: 14 horas

PAUTA: DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE OS RUMOS DA 

CAMPANHA SALARIAL E A “GARANTIA DE EMPREGO”

TODOS/AS NA ASSEMBLÉIA ESTADUAL!

O 
grande dilema da cate-

goria neste momento 

não é a aprovação do 

ACT 2008/2009. A$ nal, não vemos pro-

blema nenhum em defender a última 

proposta apresentada pela Direção da 

CASAN. 

O que o/a trabalhador/a não pode 

deixar de questionar é: o que adianta 

assinar um ACT sem emprego?

Os Critérios para a Rescisão do Con-

trato de Trabalho, a chamada “garantia 

de emprego”, novamente está na mira 

da Direção da CASAN e do Governo 

do Estado, que tentam há 22 anos 

demitir em massa. Com muita luta 

conseguimos manter nossos empregos 

até hoje. 

A “garantia de emprego” tem data 

provável de julgamento no Tribunal 

Superior do Trabalho (TST) no próximo 

dia 6 de agosto. É hora da categoria ter 

UNIDADE  e se MOBILIZAR!

 

Principais cláusulas da 

última proposta da 

CASAN:

Cláusulas Novas

-> Instituir como projeto-piloto, 

em uma agência, a jornada de 

trabalho de 6 horas, na manuten-

ção, de segunda a sexta-feira;

-> Comissão Paritária para ela-

borar escalas de trabalho nas 

estações de tratamento;

-> Licença prêmio poderá ser 

fracionada em até 3 períodos de 

10 dias cada;

-> Pagamento de prêmio por 

conclusão de curso de Nível Mé-

dio Profi ssionalizante e de Nível 

Superior, no percentual de 25% e 

50% respectivamente, da menor 

referência da escala salarial, 

independente da referência que 

estiver enquadrado/a;

-> Auxílio funeral no valor de 

R$ 2.000,00.

Cláusulas  Alteradas

-> Reposição salarial = 5,9% 

(INPC) - incorporação em outu-

bro/2008. Pagamento de abono 

de R$ 600,00 em Vale Alimen-

tação, pagos em 15/07/2008 e 

15/08/2008;

-> 1,23% do PCS (promoção  por 

merecimento) - incorporação em 

abril/2009. Pagamento de abono 

de R$ 300,00 em Vale Alimenta-

ção, em 15/09/2008;

-> Participação nos Lucros 

(PLR) - se o lucro for maior de 

R$ 54 milhões, será descontado 

o Abono Natalino. Se for menor 

que este valor, mantém o des-

conto dos 2 abonos (Natalino e 

de Férias), igual a este ano;

-> Ainda com relação à PLR, a 

CASAN concorda com a forma-

ção de Comissão Paritária para 

defi nir os critérios, podendo en-

trar em vigência em 2009;

-> Complementação Auxílio 

Doença - manutenção do com-

plemento por 30 dias estendidos 

para os casos de cirurgia;

-> Reajuste do Plano de Saúde 

em 11%, a partir de julho/2008;

-> Abono Natalino de 

   R$ 438,17;

-> Abono de Férias de 

   R$ 452,79;

-> Vale Alimentação de 

   R$ 15,00 o tíquete;

-> MANUTENÇÃO DAS DE-
MAIS CLÁUSULAS DO ACT 
2007/2008.
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A 
“garantia de emprego” foi 

fruto de muita luta e tra-

balho para a categoria. E 

entender e conhecer a história da im-

plantação dos Critérios para a Rescisão 

do Contrato de Trabalho é fundamental 

para continuarmos lutando por nossos 

empregos.

No ACT 1999/2000 garantimos na 

cláusula 27ª a criação da Comissão 

Paritária para em 60 dias estabelecer 

os Critérios para a Rescisão do Contrato 

de Trabalho.

Após cinco reuniões, a Comissão Pa-

ritária, no dia 22 de fevereiro de 2000, 

aprovou por unanimidade os critérios 

da extinção do contrato de trabalho na 

CASAN, que são os critérios que atual-

mente regem a “garantia de emprego”  

dos/as trabalhadores/as. 

Con$ ra no quadro abaixo os crité-

rios criados pela Comissão Paritária 

e ao lado a 27ª cláusula do ACT 

1999/2000.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: 

CRITÉRIOS DE RESCISÃO DO 

CONTRATO DE TRABALHO
Ficam garantidos pelo período de 3 (três) 

anos, a partir de 05.12.97,  o  emprego e o 
salário  de todos os empregados pertencentes ao 
quadro da CASAN.

Somente poderá haver rescisão de contrato de 
trabalho nas seguintes situações:

a) por prática de falta grave, apurada em 
processo administrativo, com a participação 
paritária do Sindicato da Categoria profi ssional 
do servidor ou seu representante, assegurado a 
ampla defesa e o devido contraditório, com en-
caminhamento da decisão da comissão proces-
sante à Diretoria Colegiada;

b) por decisão da Empresa, com a necessária 
autorização e homologação da rescisão contratu-
al pelo Sindicato;
c) por motivo técnico, econômico ou fi nanceiro 
devidamente comprovado judicialmente.

Parágrafo Primeiro: Após a notifi cação formal 
pela CASAN ao Sindicato para composição 
da Comissão prevista na alínea “a”, este terá o 
prazo de 03 (três) dias úteis para indicar seus 
representantes, sob pena de preclusão, fi cando a 
respectiva apuração sob a responsabilidade dos 
membros indicados pela Empresa.

Parágrafo Segundo: A partir da assi-

natura do presente acordo, a CASAN e 

os Sindicatos, formarão uma comissão 

paritária, para dentro do prazo de ses-

senta (60) dias, estabelecerem em docu-

mento formal, critérios de rescisão de 

contratos de trabalho, com vigência a 

partir de 05 de dezembro de 2.000.

Parágrafo Terceiro: Os critérios ajus-

tados somente poderão ser alterados 

total ou parcialmente mediante acordo 

entre as partes.

A extinção do contrato de trabalho 
entre empregado e empregador, so-
mente poderá ocorrer nas seguintes 
situações:

a)  por falta grave, apurada em 
processo administrativo, com a par-
ticipação paritária do Sindicato da 
Categoria Pro$ ssional do empregado 
ou seu representante, assegurado a 
ampla defesa e o devido contraditório, 
com encaminhamento da decisão $ nal 
da Comissão processante à Diretoria 
Colegiada, para encaminhamento da 
decisão exarada.

Parágrafo Primeiro: Caberá 
à Comissão Paritária decidir sobre as 
penalidades, se houver.

Parágrafo Segundo: Após a 
noti$ cação formal pela CASAN ao Sin-
dicato da Categoria Pro$ ssional para 
composição da Comissão prevista na 
alínea “a”, este terá prazo de 3 ( três) 
dias úteis para indicar seus represen-
tantes, sob pena de preclusão, $ cando 
a respectiva apuração sob a responsa-
bilidade dos membros indicados pela 
empresa.

b)   por  vontade  das  partes mediante 
documento formal,  com  a necessária 
autorização e homologação da rescisão 
contratual pelo Sindicato da Categoria 
Pro$ ssional, quando o motivo da resci-
são dar-se-á sem justa causa.

c)   por   motivo   técnico,   econômico   

ou   $ nanceiro, devidamente compro-
vado judicialmente.

Parágrafo Primeiro: neste caso 
cada empregado fará jus a uma indeni-
zação correspondente a no mínimo 3 
(três) remunerações por ano trabalha-
do ou fração igual ou superior a 6 (seis) 
meses, limitadas a 70 ( setenta) vezes 
a maior referência da escala salarial 
vigente.

Parágrafo Segundo: A CASAN 
se compromete a incluir no Plano de 
Saúde Vigente o atendimento psico-
lógico e manter o respectivo Plano 
até 12 (doze) meses após a rescisão 
de contrato de trabalho previsto na 
alínea “c”.

Critérios para a Rescisão do Contrato de Trabalho
Este é o resultado do trabalho da Comissão Paritária, que continua em vigência até hoje:

ENTENDA A “GARANTIA DE EMPREGO”
Acordo Coletivo de Trabalho 1999/2000

Ao lado, 

assinaturas do 

Diretor 

Administrativo 

e Presidente 

referente ao 

ACT 1999/2000


