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Este documento contém cláusulas novas e com 
alterações. O restante das clausulas do ACT 2004/2005 
foram mantidas.

 CLÁUSULA PRIMEIRA: REPOSIÇÃO SALARIAL

A partir de 1° de maio de 2005, a CASAN concederá a 
título de reposição salarial o índice de 100% do INPC de 
maio/2004 a abril/2005, para os empregados em ativi-
dade e aposentados através do Programa de Demissão 
Incentivada/PDI com vínculo à aposentadoria – PAD. 

Parágrafo Primeiro: A CASAN concederá a seus tra-
balhadores no mês de maio/2005 o  resíduo inflacionário 
de 2,5% referente a maio/2003 e abril/2004, a todos os 
servidores em atividade e aposentados através do 
programa de demissão incentivada/PDI com vínculo 
à aposentadoria – PAD.

   
CLÁSULA SEGUNDA: PROGRAMA DE AUXILIO 

DESEMPREGO

A CASAN garantirá o pagamento dos valores 
correspondentes ao déficit atuarial, resolução nº 
700/1997 e da inadimplência, a partir de janeiro/03 
do programa AUXILIO-DESEMPREGO, conforme pre-
visto na cláusula 21° do Acordo Coletivo 1993/1994. 

Parágrafo Único: A CASAN patrocinará num 
período de 90 dias, uma entidade fechada de 
previdência complementar de seus empregados. 

C L Á U S U L A  T E R C E I R A :  VA L E  R E -
FEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO – PAT PROGRAMA 
DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 

O valor do Vale Refeição/Alimentação será de R$ 
15,00 (quinze reais) por tíquete, sendo um total de 22 
(vinte e dois) tíquetes/mês, obedecendo as seguintes 
faixas de descontos dos empregados:

Referências:

 
01  a   17 =    1% de desconto                                                                          
18  a   35 =    10% de desconto                               
 Acima  35 = 28% de desconto

Parágrafo Único: A CASAN estenderá  este ben-
eficio aos servidores que estiverem nas seguintes 
situações: Férias, auxílio-doença, licença especial e 
licença-maternidade.

CLÁUSULA QUARTA: GRATIFICAÇÃO DE FÉRI-
AS

A CASAN concederá  em uma única parcela, a 
importância de R$ 700,00 (setecentos reais) em vale 
alimentação, no mês do recebimento das férias, não 
compensável com os valores concedidos conforme cláu-
sula quinta do Acordo Coletivo de Trabalho 2004/2005 
do Sindicato Majoritário.

CLÁUSULA QUINTA: AUXÍLIO EDUCAÇÃO

A CASAN reembolsará o valor equivalente a 50% 
(cinqüenta po r cento) da mensalidade dos cursos téc-
nicos de segundo grau, nível superior e pós-graduação, 
desde que compatíveis com os cargos existentes no 
Plano de Cargos e Salários da Empresa e de acordo com 
a área de atuação do empregado, quando autorizado 
pela CASAN a cursá-los.

CLÁUSULA SEXTA: FIM DAS TERCEIRIZAÇÕES

A CASAN deixará de contratar empresas terceiriza-
das e estagiários extracurriculares para a execução de 
serviços fins da empresa, substituindo por servidores 
concursados  no prazo de 90 dias da assinatura deste 
ACT.

Parágrafo Primeiro – As vagas existentes serão 
preenchidas imediatamente, através de concurso pú-
blico, em conformidade com o quantitativo técnico de 
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pessoal.
Parágrafo segundo – Para cada rescisão do contrato 

de trabalho, fica garantida a admissão de um novo 
trabalhador através de concurso público.

 Parágrafo terceiro – O Sindicato participará de todo 
o processo de elaboração e realização do concurso 
público.

Parágrafo quarto – Enquanto perdurar a mão de 
obra de terceiros e estagiários, a CASAN assegurará a 
extensão dos direitos e benefícios contidos em Acordos 
Coletivos de Trabalho, Plano de Cargos e Salários, e 
CLT, a todos os trabalhadores contratados através de 
terceiras e estágios.

CLÁUSULA SÉTIMA: DEMOCRATIZAÇÃO DA 
CASAN

A CASAN garantirá que seu conselho de Admin-
istração seja constituído da seguinte forma: 01 (um) 
representante do Governo do Estado, 02 (dois) repre-
sentantes do poder concedente (municípios), 02 (dois) 
representantes do Movimento Popular, 01 (um) repre-
sentante do Movimento Sindical, 01 (um) representante 
dos Trabalhadores da CASAN, sendo estes eleitos 
através de suas entidades representativas. Em caso 
de alteração estatutária, a CASAN manterá idêntica 
proporção.

Parágrafo Primeiro – A CASAN assegurará que os 
cargos com funções gratificadas, em todos os níveis, 
serão preenchidos mediante a definição de um perfil 
técnico condizente com a função e posterior eleição 
direta, ficando a regulamentação a cargo de uma 
comissão paritária com prazo de (sessenta dias) após 
a assinatura do ACT.

CLÁUSULA OITAVA – RESPONSABILIDADE 
CIVIL

A responsabilidade civil pelos atos praticados pelos 
empregados da CASAN, quando no estrito cumprimen-
to do dever, previstas nos artigos 927, 932 do Código 
Civil Brasileiro, não deverá ser repassada aos mesmos, 
sob pretexto de direito regressivo, desde que não fique 
caracterizada sua culpa ou dolo.

CLÁUSULA NONA – PROCESSO DE TRABALHO
A CASAN através de sua unidade competente de-

senvolverá em parcerias com as gerências de projeto e 
construção, o reconhecimento e o gerenciamento dos 
riscos laborais inerentes ao seu projeto produtivo, ou 
seja, implantará o seu PPRA – Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais, de acordo com o que o preceitua 

a NR – 09, da Lei 6.514, de 24/12/77, da Portaria 3.214, 
de 8.6.78.

CLÁUSULA DÉCIMA – SALÁRIO MÍNIMO PRO-
FISSIONAL

A CASAN continuará a cumprir a Lei nº 4950-A de 
1996, reajustando os salários de seus respectivos em-
pregados, na forma da política salarial praticada pela 
Empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ART

A CASAN se obriga, desde que solicitado pelo pro-
fissional, a efetuar o recolhimento da ART (Anotação 
de Responsabilidade Técnica), prevista na Lei nº 6.496 
de 07/12/77, de cargos e funções, de projetos, estudos 
e obras em que os Engenheiros e Técnicos Industriais 
participem de sua elaboração, indicando-os como re-
sponsáveis técnicos, como co- autores e colaboradores, 
por especialidades envolvidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PERFIL PRO-
FISSIOGRÁFICO

A CASAN se obriga a manter atualizado o perfil 
profissiográfico de todos os seus profissionais/em-
pregados, de acordo com que preceitua o decreto 3048 
de 06/05/99.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRAS CIVIS
Por ocasião de contratação de obras civis a CASAN 

exigirá da empresa contratada a apresentação do 
PCMAT, “elaborado e executado por profissional le-
galmente habilitado”, conforme está previsto no item 
18.3.2, na NR-8.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: MANUTENÇÃO 
DAS CONQUISTAS

A CASAN garantirá a manutenção das demais cláu-
sulas do ACT 2004/2005.

CLÁSULA DÉCIMA QUINTA: VIGÊNCIA
O presente Acordo Coletivo terá vigência de 02 

(dois) anos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MULTA PELO DES-
CUMPRIMENTO DO ACT

O não cumprimento de quaisquer das cláusulas 
do presente acordo obrigará a CASAN ao pagamento 
de multa equivalente a 5% (cinco por cento), do piso 
da categoria, a ser recolhida em favor de cada trab-
alhador prejudicado.
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