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Contribuição  
Confederativa 2013

Participe das Assembleias Regionais
Sua presença é fundamental!

de gestão, pela urgente contratação 
de pessoal, por melhores condições 
de trabalho, especialmente na ponta 
da linha, pelo fim das terceirizações. 
Um modelo de gestão que se organize 
pelas Agências Regionais, ganha 
importância estratégica para nós, pois 
além de facilitar o desenvolvimento 
e desempenho dos trabalhadores 
possibilitará atender a população 
com mais rapidez e eficiência.
Precisamos unir todas as forças vivas 
da sociedade para que a CASAN seja de 
fato uma Empresa eficiente, onde todos 
tenham orgulho de trabalhar e ser 
atendidos, e não uma Empresa que 
seja um cabide de emprego de aliados 
do Governo, que diariamente está 
nos meios de comunicação devido a 
precariedade de nossas instalações 
e demora para atender a população.

Há 16 anos, o SINTAEMA-
SC garantiu judicialmente 
a suspensão da cobrança do 
Imposto Sindical. A partir daí, 
o Sindicato adotou o método 
da Contribuição Confederativa. 
Assim, o trabalhador contribui 
voluntariamente, consciente dos 
benefícios deste auxílio. Como 
nos anos anteriores, o Sindicato 
propo~e uma contribuição de 
60% da remuneração de um dia 
trabalhado, descontada em três 
parcelas de 20% nos meses de 
maio, julho e setembro. A decisão 
será votada nas assembleias 
da categoria. A Contribuição 
Confederativa financia a luta 
dos trabalhadores garantindo 
estrutura para as mobilizaões 
daCampanha Salarial, a 
munutenção dos empregos, a 
defesa por uma Casan pública de 
qualidade e o seu fortalecimento.

está perdendo força, especialmente 
a partir das linhas de crédito 
do Governo Federal ao nosso 
setor, os projetos começam a 
sair do papel  transformando-se 
em importantes obras e gerando 
um ambiente mais favorável.
Assim vai se formando um novo 
ambiente político, com melhores 
condições de retomar o foco de 
nossa luta  para  ampliar nossas 
conquistas econômicas e sociais.

Por um novo  
modelo de gestão

Além da luta para avançar nas 
cláusulas econômicas e sociais 
necessitamos fazer desta Campanha 
Salarial um momento de repensar a 
Empresa. Que Casan necessitamos 
para os trabalhadores e também para 
a sociedade catarinense visando 
universalizar o saneamento?
Assim é a luta por um novo modelo 

Atravessamos uma década de 
muitas dificuldades. Sem dúvidas  
foi nosso período mais difícil. 
Lutamos muito, concentramos o 
melhor de nossas energias para 
defender o saneamento e combater 
o processo de desmonte da 
Casan, com as municipalizações/
privatizações dos sistemas. 
Felizmente à muito custo estamos 
vivos e com perspectivas de 
fortalecimento da Empresa, 
especialmente a partir 
da   assinatura dos primeiros 
Contratos de Programas com 
algumas das principais cidades. 
Evidentemente que isso leva 
a empresa a assumir grandes 
compromissos com os municípios.
Estamos vivendo uma nova 
transição, agora a tendência é 
para melhor. O fantasma das 
municipalizações/privatizações 

69 - PRÊMIO ASSIDUIDADE 
A CASAN a partir de maio de 2012 deverá incluir 
no item 3.15. do PCS – Prêmio assiduidade, o 
item  falta motivada por acidente no trabalho, 
para ser considerado como abono da falta, 
resguardando o direito ao referido prêmio.
Parágrafo único: A partir de 01/05/213, 
os dias do prêmio Assiduidade poderão 
ser usufruídos consecutivamente de 
uma só vez ou de forma fracionada.

70 - PROMOÇÃO POR TITULAÇÃO
Aos empregados que concluíram ou que 
vierem concluir cursos de Pós-Graduação, 
será concedido pela CASAN movimentação, 
a partir de maio de 2013, a exceção aqueles 
que já foram beneficiados quando da 
implantação do Plano de Cargos e Salários 
(PCS), em 01.08.1991 ou por ocasião 
das suas alterações efetuadas no ACT 
2010/2011 e com efeitos pecuniários no 
mês de maio de 2011, conforme segue:
a)Especialização Lato Sensu com no mínimo 
360 (trezentos e sessenta) horas/aulas, em 
instituições devidamente credenciadas pelo 
MEC ou Acordos e Tratados Internacionais 
, e   de acordo com a legislação vigente, 
terá direito a  1 (uma) referência. 
b)Empregado se concluiu ou vier a incluir 
Mestrado, em cursos com autorização e 
reconhecimento pelo MEC ou Acordos e 
Tratados Internacionais, para fins acadêmicos 
ou profissionais, de acordo com a legislação 
vigente, fará jus a 2 (duas) referências. 
c)Empregado se concluiu ou vier a 
concluir Doutorado em cursos com 
autorização e reconhecimento pelo MEC 
ou Acordos e Tratados Internacionais 
Para fins acadêmicos ou profissionais, 
de acordo com a legislação vigente, 
fará jus a 2 (duas) referências. 
d)Somente será considerado para 
efeito desta movimentação apenas um 
curso de pós-graduação em cada nível.
e)Esta forma de movimentação está 
limitada ao valor equivalente aos 
honorários de Diretor Executivo, não 
computada a verba de representação.

71 - PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO
A CASAN pagará a todos os empregados, 
como prêmio, 1 (uma) remuneração a cada 5 
(cinco) anos de serviços prestados à Empresa.

72 - FAIXAS SALARIAIS DOS CARGOS 
DO PCS
A partir de 1° de maio de 2013 a CASAN 
implantará  o resultado dos trabalhos obtidos 
com relação a ESCALA SALARIAL 
e FAIXA SALARIAL, constantes no 
PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. 
Através da  comissão paritária constituída 
no ACT 2011/2012, cláusula 42°.

73 - PRESCRIÇÃO DE ADVERTÊNCIAS
E PENALIDADES 
A CASAN adotará as seguintes 

CLÁUSULAS NOVAS
38- REDUÇÃO DA JORNADA DE 
TRABALHO
A CASAN aplicará a jornada de 6 (seis) 
horas diárias, com 30 (trinta) horas se-
manais, de segunda a sexta-feira, po-
dendo constituir dois turnos, e/ou até 
três turnos onde houver necessidade. 
Parágrafo primeiro: A adesão será de forma 
voluntária, mediante a assinatura de um termo 
individual, resguardando aos trabalhadores 
o direito de deixar de fazer a nova jornada.

39 - JORNADA DE TRABALHO / TUR-
NO DE REVEZAMENTO CONTÍNUO 
EM  ETAS/ETES (conforme tempo fun-
cional do sistema ininterruptamente)
A CASAN manterá implantação dos turnos 
de revezamento em todas as ETAS, para 
as equipes com jornada diária de trabalho 
de 6 (seis) à 12 (doze) horas, ininterrupta; 
não podendo ultrapassar a 36 (trinta e 
seis) horas  semanais, de acordo com o 
inciso XIV, do Artigo 7º da Constituição 
Federal e cláusula 19ª do ACT. 2008/2009.

medidas nas situações que envolvem 
os empregados nos casos de:
a)Advertência será excluída da ficha funcional 
do servidor decorridos o prazo de 3 (três) anos;
b)Penalidade (suspensão) será 
retirada da ficha funcional do servidor 
decorridos o prazo de 5 (cinco) anos.
c)Somente  será  aplicado estas prescrição,   
caso o servidor, neste período não tenha 
praticado nova infração disciplinar.
74 - CONSELHO DE RECURSOS HUMA-
NOS
A CASAN e o Sindicato constituirão um 
Conselho de Recursos Humanos, em até 
60 (sessenta) dias após deste ACT, que terá 
como objetivo discutir e deliberar sobre a 
necessidade de aplicação de advertências, 
punições, antes de ser aplicadas e 
descumprimento de direitos, e antes de ajuizar 
ação judicial o Conselho deverá se manifestar.  

75 - EXAMES PREVENTIVOS-   
A CASAN garantirá anualmente, com 
apresentação da devida declaração médica, 
um dia de licença a todos os empregados para 
a realização de exames preventivos. 
76 - LIBERAÇÃO DE USO DO SISTEMA 
DE PONTO ELETRÔNICO PARA OS PRE-
GOEIROS
A partir de maio de 2013, a CASAN dis-
pensará do registro do ponto eletrônico 
os servidores que exercem a atividade de 
Pregoeiros e Equipe de Apoio aos 
Pregões, designada através de portaria. 

77 - MULTA 
Fica estabelecido o pagamento de 5% 
(cinco por cento) do piso da categoria, por 
cláusula descumprida, a ser recolhida em 
favor de cada trabalhador prejudicado.

78- FÉRIAS FRACIONADAS
Quando for necessário e mediante a 
uma comprovação do Trabalhador , a 
CASAN deverá conceder as férias em 
até 3 vezes, conforme exemplos abaixo: 
20+10, 15+15, 10+10 e o saldo em pecúnia

79 - TRANSFERÊNCIAS.
 A CASAN possibilitará quando da solicitação 
do servidor a  transferência de lotação, 
utilizando os seguintes critérios, obedecendo a 
ordem de prioridades conforme descrito abaixo:  
1° Local de residência, mais próximo ao local 
de trabalho 
2° capacidade de desenvolver as atividades.
3°Necessidade da agência ou da unidade 
solicitada,

80  - PRESIDÊNCIA DA CASANPREV.
O Diretor Presidente da Fundação 
CASANPREV indicado pela Patrocinadora 
deverá pertencer ao quadro de funcionários 
da Casan e participante do Programa.  Ter 
o  perfil exigido para o exercício do cargo 
nos termos do parágrafo 3º do artigo 34 do 
estatuto da Entidade e da legislação vigente.

Tempo funcional 
do sistema (ininter-

ruptamente )

Turno de 
t r a b a l h o 

diário

F o l g a s  
propor-
cionais

8 8 32

10 10 40

12 6 24

12 12 48

14 7 28

16 8 32

18 6 24

18 9 36

20 10 40

24 6 24

24 8 32

24 12 48

Parágrafo primeiro: Podendo ser horário 
fixo ou com revezamento, de comum acordo 
entre as partes. 
Parágrafo segundo: Durante a jornada 
estabelecida no caput desta cláusula, será 
concedido um intervalo de 15 (quinze) 
minutos ou 1 (uma) hora, conforme a carga 
horária, para repouso e/ou alimentação. 
A permanência do empregado nas 

81 - VACINAÇÕES
 A partir de 1° de maio de 2013 a CASAN 
irá promover, prevenir e preservar a saúde do 
conjunto de seus trabalhadores, reembolsando 
os custos de vacinação contra gripe influenza 
A/H1N1.

82 - VIGÊNCIA
O Acordo Coletivo de Trabalho terá vigência 
de 2 (dois) anos, salvo para as cláusulas 
econômicas, cuja duração será de 01(um) ano. 

Ficam mantidas as cláusulas 4ª, 5ª, 6ª, 
8ª, 10ª, 13ª, 14ª, 15ª e 22ª, constantes do 
Acordo Coletivo de Trabalho 93/94 – Laudo 
Arbitral, inseridas com alterações no ACT 
2010/2011 através das cláusulas 13ª, 19ª, 12ª, 
21ª, 20ª, 26ª, 24ª, 4ª e 1ª respectivamente.

Florianópolis, fevereiro de 2013

1) Discussão e 
deliberação sobre 
a Pré-pauta de 
Reivindicações da 
Campanha Salarial 
2013/2014;
2) Discussão e 
deliberação sobre 
a contribuição 
confederativa 2013;
3) Outros assuntos.

Pauta das  
Assembleias  

Regionais

2013/2014

* MANUTENÇÃO ACT 2012/2013
* PLANO DE SAÚDE : UNIMED
* REESTRUTURAÇÃO 
ADMINISTRATIVA DA CASAN
* FIM DAS TERCEIRIZAÇÕES
* AUMENTO REAL DE SALÁRIO

PELA  
VALORIZAÇÃO  

DOS  
TRABALHADORES

ÁGUA É VIDA! PRIVATIZAR É CRIME!

Participe 

desta luta!
Aumento 

real de  

salário

Manutenção 
do ACT 

2012/2013
Não à 

privatização

C A M P A N H A  
SALARIAL
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dependências da Empresa durante o 
período de intervalo, por opção própria, não 
implicará em pagamento de horas extras.
Parágrafo terceiro: A implantação será por 
adesão voluntária dos empregados da unidade 
(sistema). 
Parágrafo quarto: O operador, enquanto 
escalado para trabalhar na ETA/ETE, não 
poderá em hipótese nenhuma se ausentar da 
estação, para outras tarefas que não sejam 
relacionadas com a operação do sistema.
Parágrafo quinto: A jornada de trabalho 
nas ETAS/ETES não poderá ultrapassar 
a 36 (trinta e seis) horas semanais.
Parágrafo sexto: CASAN deverá contratar 
vigilantes para garantir a segurança dos 
servidores que trabalham nas estações 
de água e esgoto e seu patrimônio.

40 - PRODUTIVIDADE
A CASAN distribuirá a seus empregados, 
no mês de março de 2014, de forma 
linear, o percentual de 8% (oito por 
cento) do incremento na arrecadação, 
do exercício de 2013 em relação a 2012.
Parágrafo único – Para efeito de apuração 
deste valor, serão desconsideradas as 
arrecadações dos Municípios que saíram 
do sistema CASAN, no ano de 2012 e 
eventualmente saírem no ano de 2013.

41 - DEMOCRATIZAÇÃO DA CASAN  
A CASAN garantirá que seu Conselho de 
Administração seja constituído da seguinte 
forma: 01 (um) representante do Governo 
do Estado, 02 (dois) representantes do 
poder concedente (Municípios), 02 (dois) 
representantes do Movimento Popular, 01 
(um) representante 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 único: 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 até 60 
(sessenta) dias após a assinatura do ACT. 
  
42 - TERCEIRIZAÇÕES / CONCURSO 
PÚBLICO
A CASAN deixará de contratar empresas 
terceirizadas, prefeituras e estagiários 
extracurriculares para a execução de serviços 
fins da Empresa, substituindo por servidores 
concursados no prazo de até 90 (noventa) dias 
da assinatura deste ACT.  
Parágrafo primeiro: Para cada rescisão 
do contrato de trabalho, seja pelo 
PDVI ou demais formas de rescisões, 
fica garantida a admissão de um novo 
trabalhador através de concurso público. 
Parágrafo segundo: Enquanto perdurar a mão 
de obra de terceiros, 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 empresas terceirizadas. 
Parágrafo terceiro: Para a contratação 
de estagiários curriculares, a CASAN 
manterá política de divulgação pública 
das vagas e necessidades e aplicará 
prova para seleção, quando o número de 
inscritos for superior ao número de vagas 
oferecidas. Caberá a Gerência de Recursos 
Humanos (GRH), realizar todo o processo. 

43 - PROGRAMAS SOCIAIS 
A CASAN garantirá o reembolso de 
medicamentos (auxílio farmácia, auxílio 
natalidade, auxílio oftalmológico, etc.), 
conforme critérios que vinham sendo 
praticados pela FUCAS, até o benefício voltar 
a ser administrado pela FUCAS ou outra 
Entidade, CASVIDA por exemplo, conforme 
itens da cláusula 39ª do ACT 2008/2009.

44 - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO 
PROFISSIONAL
A CASAN manterá atualizado o 
perfil de todos os seus profissionais/
empregados, de acordo com o que 
preceitua o decreto nº 3.048 de 06.05.1999.
Parágrafo único - A CASAN deverá 
fornecer o referido perfil, mediante 
a solicitação do empregado, até o 
prazo máximo de 15 (quinze) dias.

45-  ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 
A CASAN pagará a todos os seus empregados, 
triênio no percentual de 6% (seis por cento) 
para o(s) próximo(s) período(s) de 3 (três) 
anos de serviços prestado(s), limitado ao 
percentual máximo de 30% (trinta por cento), 
calculado sobre a remuneração; a partir de 
então, o adicional por tempo de serviço, 
será pago em rubrica separada, na forma de 
anuênio, no percentual de 1% (um por cento) 
por ano trabalhado sobre o salário nominal.
Parágrafo único: Fica assegurado o 
pagamento do percentual referente aos triênios 
adquiridos em período anteriores.
  
46- PONTO FACULTATIVO 
A CASAN cumprirá o cronograma de pontos 
facultativos determinados pelo Governo do 
Estado. 

47 - HORÁRIO FLEXÍVEL 
A CASAN deverá instituir um horário 
flexível na Empresa, entre 07:00h e 19:00h, 
num prazo de 30 (trinta) dias, após a 
assinatura do ACT,  visando adequar as 
necessidades dos profissionais, otimizando 
os serviços na Empresa, com opção no 
dia a dia do servidor escolher a hora da 
chegada e da saída, respeitando o período 
e a jornada de trabalho de 8 (oito) horas 
diárias, sem direito a compensação em 
outros dias e recebimento de horas extras, 
em comum acordo com os Sindicatos.

48 - UNIFICAÇÃO DO VALOR DE 
DIÁRIAS
A partir da assinatura deste ACT, a 
CASAN padronizará em valor único, 
as diárias de seus trabalhadores, do 
corpo gerencial e dos dirigentes.

Parágrafo único: A CASAN garantirá o 
pagamento de diária  para os trabalhadores 
quando estiverem a serviço fora de seu 
local de trabalho, independentemente 
da distância e limites de horários.

49 -AUXÍLIO TRANSPORTE
A CASAN auxiliará com veículo próprio 
ou ajuda financeira aos trabalhadores 
que se deslocarem de um Município para 
outro quando não houver linha regular 
de ônibus para os mesmos poderem 
chegar aos seus locais de trabalho. 
Parágrafo primeiro: A CASAN também 
auxiliará com veículo próprio ou ajuda 
financeira aos trabalhadores que cumprem 
jornadas de trabalho em turnos nas      ETAS 
/ ETES, onde não existem linhas de 
ônibus ou ônibus naqueles horários.
Parágrafo segundo: O cumprimento 
desta cláusula atende Lei do Vale 
Transporte em sua amplitude.

50 -ADICIONAL DE RISCO / MOTO E 
EQUIPAMENTO PESADO
A CASAN pagará percentual de 30% 
(trinta por cento) do piso inicial de 
motorista como adicional de risco, para 
trabalhadores que pilotarem motocicletas 
e equipamento pesado da Empresa.
Parágrafo único: Aos trabalhadores que 
atuem nas áreas de manutenção e operação, 
em cidades onde tenha rede de gás e energia 
subterrâneas nas vias públicas, a CASAN 
pagará o percentual de 40% (quarenta 
por cento) do salário base de cada um, 
a título de adicional de periculosidade.

51- CELULAR / VEÍCULO CASAN
A CASAN disponibilizará aparelho de 
telefone celular e/ou rádio comunicação, 
nos veículos da Empresa aos trabalhadores, 
inclusive para aqueles/as que permanecerem 
à disposição da Empresa na forma de 
sobreaviso, bem como as condições de 
trabalho necessárias aos seus empregados para 
desenvolvimento pleno de suas atividades.

52 -  AJUDA DE CUSTO
A CASAN pagará uma ajuda de custo aos 
empregados que estiverem trabalhando 
em cidade distinta de seu domicílio, 
motivados por transferências de interesse 
da Empresa, no valor equivalente a 25% 
(vinte e cinco por cento) da remuneração do 
empregado, com permanência definitiva. 
Parágrafo primeiro: Nos casos em que não 
necessitar troca de domicilio do empregado, a 
Empresa pagará as despesas de hospedagem, 
alimentação e transporte entre a cidade de 
residência e o local de prestação do serviço.
Parágrafo segundo: A CASAN também 
pagará ajuda de custo aos empregados que 
estiverem trabalhando ou vierem a trabalhar 
em cidade distinta do seu domicílio, 
motivada pela municipalização do sistema 
em que desempenhava suas funções.

53 -GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE 
FUNÇÃO
Para os trabalhadores que vierem acumular 

tarefas além das descritas no PCS para o 
cargo em que estiver enquadrado a CASAN 
pagará mensalmente uma gratificação de 50% 
(cinquenta por cento) do piso inicial do cargo 
em que estiver desenvolvendo novas tarefas.
Parágrafo primeiro: A adesão dar-se-á 
de forma voluntária e com assinatura 
do termo aditivo ao contrato de 
trabalho, resguardando ao trabalhador 
o direito de acumular novas funções.
Parágrafo segundo: Em não havendo mais 
interesse em continuar acumulando funções, 
o trabalhador informará ao chefe imediato 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Parágrafo terceiro: A CASAN pagará aos 
ocupantes de outro cargo quando acumular a 
função de dirigir veículo, o valor correspondente 
a 55% (cinquenta e cinco por cento) da menor 
referencia da escala salarial  constante do 
PCS. Para operador de equipamento pesado 
65% (sessenta e cinco por cento) da menor 
referencia da escala salarial  constante do PCS.
Parágrafo quarto: Para os servidores que 
atuam na área Administrativa conforme 
termo de acordo de 23 de dezembro de 
2008 sobre acumulo de função, disposto  
seu parágrafo segundo. A CASAN deverá 
abolir do  termo transação eletrônica e adotar 
o controle e pagamento da gratificação 
através de relatório de utilização do veículo 
com autorização da chefia imediata.

54- ACERVO TÉCNICO
A CASAN fornecerá ao SINTAEMA-SC 
anualmente e sempre que for solicitado o 
acervo técnico de seus engenheiros, arquitetos, 
geólogos e técnicos, que necessariamente 
deverá conter atestado da experiência adquirida 
a serviço da Empresa, sua participação em 
estudos, planos e projetos, obras e serviços.

55 -  OUVIDORIA
A CASAN compromete-se a manter os 
critérios relativos à Ouvidoria Interna, 
conforme artigos 1°, art. 8° incisos I 
e II, art. 1° e art. 13°, parágrafo único 
da Resolução n° 008 de 13.04.2009 do 
Conselho de Administração da Empresa.

56 - REESTRUTURAÇÃO 
ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL / 
PROFISSIONALIZAÇÃO DA CASAN
A CASAN compromete-se a efetuar 
reestruturação organizacional visando a 
profissionalização da mesma. Entre outras 
medidas, reduzirá para 5 (cinco) o número de 
Diretorias, fim da contratação de Consultores/
Assessores em caráter  permanente e redução 
significativa do número de funções gratificadas.
Parágrafo primeiro: A CASAN garantirá 
que no mínimo 03 (três) Diretorias,sejam do 
quadro efetivo da mesma, sendo escolhidos 
através de eleição direta entre os empregados. 
Parágrafo segundo: A CASAN assegurará, 
que as funções gratificadas, em todos os 
níveis serão preenchidas por empregados do 
quadro permanente, mediante a definição de 
um perfil técnico condizente com a função 
a ser desempenhada, com posterior eleição 
direta, ficando a regulamentação a cargo de 
uma Comissão Paritária, com prazo de até 

60 (sessenta) dias após assinatura do ACT.
Parágrafo terceiro: Para todos os 
cargos de diretoria da CASAN, os 
indicados e eleitos deverão ter ficha 
limpa, conforme decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF), em 16.02.2012. 

57 - CRITÉRIOS PARA RESCISÃO DO 
CONTRATO DE TRABALHO  
A CASAN desistirá das medidas recursais 
interpostas e que tramitam no TST, 
que tratam dos critérios de rescisão de 
contrato de trabalho, cumprindo com 
todas as normas instituídas entre as 
partes e que se encontram em vigência. 

58-  CAIXA DE ASSISTÊNCIA
A CASAN deverá constituir uma caixa de 
assistência na modalidade de autogestão 
patrocinada para todos os assistidos do 
plano misto de benefícios previdenciários 
da CASAN – Plano CASANPREV.
Parágrafo único: A CASAN, através da 
Caixa de Assistência, garantirá a continuidade 
do plano de saúde nos moldes do pessoal da 
ativa, aos beneficiários da CASANPREV.

59 - INSALUBRIDADE/PERICULOSI-
DADE
A CASAN padronizará o pagamento de 
insalubridade e periculosidade a todos os 
empregados que desenvolverem atividades 
em condições insalubres e ou perigosas.
Parágrafo único: O percentual dos adicionais 
de periculosidade e da insalubridade será 
pago sobre a remuneração do empregado

60 - MANUTENÇÃO DE EMPREGO 
PARA O SERVIDOR APOSENTADO
Aos empregados aposentados 
espontaneamente pelo regime geral da 
Previdência Social, será garantida a 
manutenção do emprego, de acordo com o 
entendimento do Supremo Tribunal Federal 
nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
nº 1.770-4 e 1.721-3, que declarou 
inconstitucional § 1º, do art. 453 da CLT.

61 - ACESSIBILIDADE DAS PESSOAS 
PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA
A CASAN promoverá a integração 
social de seus empregados portadores de 
deficiências nos termos da Lei 7.853/1989 
e Decreto 3.298/1999, adotando medidas 
que assegurem a ampliação da ergonomia e 
promoção de ações eficazes que propiciem 
a inserção social, capacitação profissional 
e manutenção de empregos, além da 
ampliação de reserva do mercado de 
trabalho aos portadores de deficiência que 
não tenham acesso aos empregos comuns.
Parágrafo único: A CASAN adotará 
normas e melhorias na estrutura física 
de seus estabelecimentos nos termos da 
Lei 10.098/2000, a fim de atender às 
normas de promoção da acessibilidade 
das pessoas portadoras de deficiência.

62 -DOAÇÃO DE SANGUE
Aos empregados doadores voluntários de 
sangue, será garantida a ausência do emprego 

sem prejuízo do salário, por três (03) dias em 
cada 12 (doze) meses, nos mesmos moldes 
que trata do artigo 473, parágrafo IV, da CLT.

63-  ACERVO BIBLIOGRÁFICO
Fica a CASAN responsabilizada em 
guardar, conservar e manter o seu 
acervo bibliográfico em bom estado 
e em lugar apropriado, facilitando o 
acesso de todos os seus trabalhadores.

64 - LICENÇA ESPECIAL
A partir da assinatura deste Acordo Coletivo 
de Trabalho, a licença especial conforme 
PCS, no seu item 3.5., passará a ser concedida 
a cada período de 03 (três) anos de trabalho.
Parágrafo único: Em caso de indeferimento 
do pedido de licença especial, a CASAN deverá 
formalizar o motivo do não atendimento. 

65 - PRÊMIO POR TÉRMINO DO 
VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
A CASAN pagará em única parcela a 
indenização de 2,5 (dois vírgula cinco) 
salários nos moldes do PCS, item 3.13., 
para os empregados que se desligarem 
da Empresa pelo Programa de Demissão 
Voluntária Incentivada (PDVI).

66 -  ADICIONAL NOTURNO
A partir da assinatura deste ACT a CASAN 
pagará a título de adicional noturno o percentual 
de 40% (quarenta por cento) da remuneração 
do servidor que prestar serviços entre às 22 
horas de um dia e às 5 horas do dia seguinte.

67 -MANUTENÇÃO DE FILIAÇÃO 
PARA O PESSOAL DO PROGRAMA 
DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 
INCENTIVADA (PDVI)
A CASAN garantirá de forma automática, 
a manutenção de filiação ao Sindicato, dos 
trabalhadores desligados através do Programa 
de Demissão Voluntária Incentivada (PDVI) 
que percebem indenizações mensais.
Parágrafo primeiro: A CASAN só desfilara 
do SINTAEMA-SC, o trabalhador que solicitar 
formalmente ao Sindicato tal desligamento.
Parágrafo Segundo: A CASAN a partir 
da assinatura deste acordo irá considerar 
como inscritos no PDVI todos os servidores 
que solicitarem adesão ao PROGRAMA, 
respeitando aos critérios já existentes, 
bem considerar  aqueles que não são 
sócios fundadores da CASAMPREV.

68 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
PARA DEFICIENTES E PORTADO-
RES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
A CASAN fornecerá equipamentos de 
necessidades especiais aos seus trabalhadores 
que tiverem laudos, receitas e prescrições 
médicas, para uso desses equipamentos, 
seja de forma transitória e/ou permanente, 
sem onerosidade para o trabalhador.
Parágrafo único: O trabalhador terá o 
compromisso de devolver o equipamento 
utilizado no período necessário, nas mesmas 
condições que o recebeu, após sua reabilitação. 


