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CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA 2015 
É HORA DE DISCUSSÃO E MOBILIZAÇÃO
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Iniciamos 2015 com muita expec-
tativa em relação a Campanha Salarial 
e com muita disposição para lutar por 
um bom Acordo Coletivo de Trabalho.

Depois de anos de grandes batalhas 
contra as municipalizações/privatiza-
ções, perdendo grandes cidades, a Em-
presa dá sinais de que ela é essencial e 
fundamental à população catarinense.

A Casan vive em tempo de investi-
mentos, implantando e ampliando sis-
tema de esgoto e água. Essa realidade 
só foi possível devido a mudança na po-
lítica do Governo Federal,  implemen-
tada a partir do Governo Lula e seguida 
pela Presidenta Dilma, que concedeu  
linhas de crédito às empresas estatais 
sem a necessidade de privatizá-las, 
como fizeram Collor  e Fernando Hen-
rique. 

A guerra ainda não terminou, sem-
pre tem privatista de plantão pronto 
para dar o bote e, infelizmente, alguns 
companheiros de nossa categoria fa-
zem coro com essa gente, dizendo que 
os recursos para investimentos no es-
goto e água oriundos da JICA, do PAC, 
da Agência Francesa eram apenas con-

versa fiada. O tempo é o senhor da his-
tória e está aí para mostrar.

Passamos mais de uma década 
concentrando nossas energias na defe-
sa da Casan e, paralelamente, lutando 
para manter e ampliar nossos direitos. 

É claro que em alguns momentos 
acabamos priorizando a manutenção 
da empresa, mas também é certo que 
apesar de todas as dificuldades não 
perdemos direitos e, pelo contrário, 
ampliamos nossas conquistas.

Em 2015 seguimos a luta em defe-
sa e pelo fortalecimento da Casan. 

PRÉ- PAUTA – (SÍNTESE)
Esta é uma proposta inicial de pau-

ta com as reivindicações para discus-
são. É hora de refletir e discutir para 
que juntos possamos construir uma 
pauta que represente a realidade e os 
anseios da categoria e, assim, iniciar a 
campanha a todo vapor.

A PROPOSTA CONSISTE NA MANU-
TENÇÃO DE VÁRIAS CLÁUSULAS DO ACT 
2014/2015, OUTRAS DE MANUTENÇÃO 
COM ALTERAÇÃO E, AINDA, UM CON-
JUNTO DE CLÁUSULAS NOVAS.

ELA É FRUTO DO ACÚMULO DE 
ANOS ANTERIORES E DE DISCUSSÃO 
COM A INTERSINDICAL.

DEFINIR AS PRIORIDADES
Além da manutenção das nossas 

conquistas, a princípio, entendemos 
que o centro da nossa luta deva ser o 
AUMENTO REAL DE SALÁRIOS, ALTE-
RAÇÃO NAS FAIXAS (PISO E TETO) SA-1989 - Luta pela Garantia de Emprego.

LARIAIS, JORNADA DE TRABALHO DE 6 
HORAS PARA TODA A CATEGORIA E RE-
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA 
CASAN.

A proposta pode ser alterada num 
todo ou em parte e o prazo final para 
alterações será nas Assembleias Regio-
nais de discussão e aprovação da pauta.

A proposta está colocada de forma 
sintética. Você pode ver a redação na 
íntegra no site do Sintaema: www.sin-
taema.org.br.

As sugestões deverão ser remetidas 
para o email secretaria@sintema.org.br 
com identificação do nome e do local de 
trabalho.

Contribuição 
Confederativa 2015

Há 18 anos, o SINTAEMA – SC ga-
rantiu judicialmente a suspensão da 
cobrança do Imposto Sindical. A par-
tir daí, o Sindicato adotou o método 
da Contribuição Confederativa. As-
sim, o trabalhador contribui volunta-
riamente, consciente dos benefícios 
deste auxílio. Como nos anos ante-
riores, o Sindicato propõe uma con-
tribuição 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 cate-
goria. A contribuição Confederativa 
financia a luta dos trabalhadores ga-
rantindo estrutura para as mobiliza-
ções da Campanha Salarial, a manu-
tenção dos empregos, a defesa por 
uma Casan pública de qualidade e o 
seu fortalecimento.
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CLÁUSULA PRIMEIRA: Liberação para 
assembleias da categoria; 

CLÁUSULA SEGUNDA: Proteção coletiva;
CLÁUSULA TERCEIRA: Acesso as infor-

mações;
CLÁUSULA QUARTA: Repasse de mensa-

lidade;
CLÁUSULA QUINTA: Quadro de avisos; 
CLÁUSULA SEXTA: Adicional de sobrea-

viso;
CLÁUSULA SÉTIMA: Política sobre AIDS/ 

alcoolismo e outras dependências químicas;
CLÁUSULA OITAVA: 13º  Salário propor-

cional - auxílio doença;
CLÁUSULA NONA: Processo de trabalho;
CLÁUSULA DÉCIMA: Prevenção das le-

sões por esforços repetitivos;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Exames 

médicos;
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Vale 

Transporte;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Implan-

tação dos turnos ininterruptos de reveza-
mento;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Plano 
odontológico;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Responsa-
bilidade Civil;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Eleição do 
representante no Conselho de Administração

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Doação de 
sangue;

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Pagamento 
de anuidade cos conselhor profissionais;

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Jornada de 
trabalho de 12x48 horas;

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Horário alterna-
tivo.

PRÉ-PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

CLÁUSULAS DE MANUTENÇÃO COM 
ALTERAÇÃO DO ACT 2014/2015

* Consta somente as alterações

CLÁUSULAS DE MANUTENÇÃO 
DO ACT 2014/2015

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: EXA-
MES PREVENTIVOS

Realização de exames recomendados 
pelos médicos com o objetivo de prevenir 
e/ou detectar doenças graves tipo câncer, 
doenças cardiovasculares, hepatite entre 
outras.

Parágrafo primeiro: A CASAN garantirá 
a realização dos exames descritos no caput 
sem custos a seus empregados, bem como 
a liberação do ponto para a realização des-
tes.

Parágrafo segundo: O empregado re-
ceberá, se assim desejar, cópias dos exa-
mes médicos realizados conforme Cláusula 
Décima Primeira e caput desta Cláusula. 

Parágrafo terceiro: A Casan garantirá a 
contratação de mais profissionais médicos, 
em outras regiões do estado, para atendi-
mento a seus empregados nos moldes exis-
tentes na Matriz. 

Parágrafo quarto: A Casan reembol-
sará aos seus empregados os custos refe-
rentes a vacinas contra gripes, inclusive a 
Influenza A/ H1N1, realizados na vigência 
deste acordo, mediante apresentação de 
comprovante (nota fiscal) de estabeleci-
mento especializado. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: ES-
CALA DE FÉRIAS

Parágrafo primeiro: Fica garantido o 
pagamento do abono pecuniário e do 13º 
salário quando da concessão de férias.

Parágrafo segundo: A CASAN se com-
promete a realizar o agendamento da esca-
la de férias de seus empregados até o mês 
de novembro.

Parágrafo terceiro: A CASAN, na vigên-
cia deste acordo, implementará o fraciona-
mento das férias em dois períodos desde 
que requerido pelo empregado, conforme 
previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 
134 da CLT.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: FOR-
NECIMENTO DE ÓCULOS E PROTETOR SO-
LAR 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: PERFIL 
PROFISSIONAL PROFISSIOGRAFICO

No momento do desligamento a em-
presa apresentará o PPP ao profissional e 
no prazo de 15 (quinze) dias nos casos de 
pedidos dos empregados que se encontram 
na ativa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: ACES-
SIBILIDADE DAS PESSOAS PORTADORAS DE 
DEFICIÊNCIA FÍSICA

A CASAN se compromete a efetuar 
melhoria na estrutura física de seus esta-
belecimentos, a fim de atender as normas 
de promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência. 

Parágrafo primeiro: A CASAN fornece-
rá equipamentos de necessidades especiais 
aos seus empregados que possuam laudos, 
receitas e prescrições médicas, para uso 

dos equipamentos, seja de forma transi-
tória e/ou permanente, sem onerosidade 
para o trabalhador.

Parágrafo segundo: O trabalhador terá 
o compromisso de devolver o equipamento 
utilizado, em boas  condições, após sua re-
abilitação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: AUXÍLIO 
EDUCAÇÃO

A CASAN concederá a seus empre-
gados um auxílio financeiro equivalente a 
75%  e de 50% (cinqüenta por cento) das 
despesas com matriculados e mensalidades 
para filhos de empregados que estiverem 
cursando o ensino médio e fundamental 
em escola particulares.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: PLANO 
DE SAÚDE

 Parágrafo primeiro: pagamento da co
-participação de 20% (vinte por cento)

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: REMU-
NERAÇÃO DA HORA EXTRAORDINÁRIA

A CASAN efetuará o pagamento do 
percentual de 75% (setenta e cinco por cen-
to) normal nos dias úteis e de 150% (cem 
e cinquenta por cento) sobre domingos e 
feriados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: VALE RE-
FEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO – PAT – PROGRA-
MA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR

R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por 
tíquete num total de 22 (vinte e dois) tíque-
tes/mês.

Parágrafo segundo: A CASAN estende-
rá este benefício aos empregados afastados 
por motivos de férias, auxílio doença, sába-
dos, domingos (plantões), feriados, horas 
extra em dias úteis em cartão magnético, 
ou em espécie ou ainda fornecer a alimen-
tação no local de trabalho.

Parágrafo terceiro: Para os emprega-
dos que ultrapassem os 22 dias de trabalho 
a CASAN fornecerá vale correspondente  ao 
número de  dias superior a 22 .  

Parágrafo quarto: Para os casos de ho-
ras extras realizadas em finais de semana 
ou em dias úteis a Casan pagará o vale ali-
mentação até o 5º (quinto) dia útil do mês 
subsequente.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LIBERAÇÃO 
DOS DIRIGENTES SINDICAIS

A CASAN liberará do registro de frequ-
ência, 9 (nove) dirigentes sindicais

Parágrafo primeiro: A CASAN a partir 
da assinatura deste Acordo Coletivo libera-
rá para participação em reuniões de dire-



toria, cursos de formação, congressos e se-
minários a diretoria plena do Sintaema por 
até 12(doze) dias por ano sem prejuízo de 
remuneração. Conforme ATA DA TRECEN-
TESIMA (300ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARI-
NENSE DE ÁGUA E SANEAMENTO.

Parágrafo segundo: A CASAN liberará 
por até 5 (cinco) dias / ano  empregados 
para participar de  seminários , congressos, 
etc,   de  Entidades do movimento social, 
sem prejuízo da remuneração , desde que 
devidamente comprovado a presença na 
atividade.   

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA: 
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) 
em vale alimentação. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: 
ABONO DE NATAL 

 R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais) 
em vale alimentação.

Parágrafo primeiro: A CASAN a par-
tir de maio de 2015 incorporará  o Abono 
Natalino ao contrato do PDVI (Programa de 
Demissão Voluntária Incentivada).

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA: AU-
XÍLIO FUNERAL

R$ 6.000,00 (seis mil reais).
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA: PRÊ-

MIO POR CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL 
TÉCNICO E SUPERIOR 

A CASAN pagará cursos de nível técnico 
(médio) profissionalizante e nível superior,  
60% (sessenta por cento) e 80% (oitenta 
por cento) respectivamente, da menor re-
ferência da escala salarial.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: AUXÍ-
LIO BABÁ/CRECHE

 1 (um) salário mínimo Regional R$ 
908,00 Regional, por filho, para pagamento 
de despesas com educação de filhos na fai-
xa etária de zero até 6 (seis) anos de idade 
incompletos.

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

 1 (um) salário mínimo Regional, R$ 
908,00 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA: IN-
CLUSÃO DIGITAL

Parágrafo primeiro: A CASAN disponi-
bilizará ao Sindicato acesso ao sistema In-
tranet e email (@casan) de seus emprega-
dos, bem como autorizará aos servidores, o 
acesso da home page do SINTAEMA-SC na 

CLÁUSULAS NOVAS
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA: 

PRÊMIO ASSIDUIDADE 
 A Casan incluirá no PCS os ter-

mos da resolução de Diretoria nº 145 de 
12/12/2013 que trata sobre a possibilidade 
de fracionamento da assiduidade.

Parágrafo primeiro: A critério do em-
pregado o prêmio assiduidade poderá ser 
convertido em pecúnia.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA: 
AUMENTO REAL 

A CASAN reajustará os salários em 5% 
para todos os seus trabalhadores a titulo de 
aumento real de salários, a partir de maio 
de 2015.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA: 
ALTERAÇÃO DAS  FAIXAS SALARIAS DOS 
CARGOS  

A partir de 01/05/15 a Casan efetuará 
a alteração das  faixas salariais dos cargos 
e a movimentação (reenquadramento) de 
todos os empregados que tiveram a faixa 
salarial dos cargos alterados, aplicando o 
mesmo número de referência na qual o car-
go foi acrescido, conforme proposta abaixo:
Cargo: Instalador Hid/Sanitário, Op. de ETA/
ETE, Agente Adm. Operacional, Eletricista, 
Auxiliar Técnico, Mecânico de Hidrômetro, 
Assistente Administrativo, Operador de 
Computador, Secretária. Faixa Salarial Atu-
al: 08  - 32. Faixa Salarial Proposta: 14 - 38.
Cargo: Eletrotécnico, Técnico de Laborató-
rio, Técnico de mecânica, Técnico de sanea-
mento, Téc. Segurança do Trabalho, Téc. de 
Contabilidade, Téc. de Eletrônica, Téc. de 

rede interna de computadores, e/ou dispo-
nibilizará um link da Intranet para a home 
page do SINTAEMA-SC.

Parágrafo segundo: A Casan garantirá 
a emissão do contra cheque em cópia grá-
fica a todos os empregados que assim de-
sejarem.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA: GRA-
TIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE FUNÇÃO, 
ACÚMULO DE FUNÇÃO DE MOTORISTA/ 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO.  

A Casan pagará mensalmente uma gra-
tificação mensal de 50% do piso do cargo 
em que o trabalhador estiver desenvolven-
do as novas tarefas aos (as) Empregados 
(as) que vierem acumular tarefas, além das 
descritas no PCS, para o cargo em que esti-
ver enquadrado. 

Parágrafo primeiro: A adesão dar-se-á 
de forma voluntária e com assinatura do 
termo aditivo ao contrato de trabalho, res-
guardando ao trabalhador o direito de acu-
mular 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:  veículo e motoci-
cletas o valor correspondente a 57% 

Parágrafo quarto: operador de equi-
pamento pesado, o valor correspondente 
à 66,5% 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA: REPO-
SIÇÃO SALARIAL

 100% (cem por cento) da inflação me-
dida pelo INPC.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA: LICENÇA 
MATERNIDADE

Parágrafo único: A CASAN a partir 
da assinatura do presente acordo coleti-
vo concorda em liberar 02:00 (duas) h/dia 
suas  empregadas para amamentação de 
seus filhos até 1 (um) ano de vida.

CLÁUSULA QUADRAGESIMA PRIMEI-
RA: VALE CULTURA 

A CASAN manterá na vigência deste 
acordo o Vale Cultura.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUN-
DA: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

Parágrafo único: A CASAN partir de 
01/05/2015 implantará as conclusões re-
ferentes dos adicionais de insalubridade e 
periculosidade de acordo com a proposta 
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da comissão paritária designada pela por-
taria nº 471 de 02 de outubro de 2014.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEI-
RA: COMPLEMENTAÇÃO AUXÍLIO DOENÇA 

Parágrafo sexto: Na hipótese da perí-
cia não ser realizada até o fechamento da 
folha de pagamento, o complemento pre-
visto no caput poderá ser antecipado. Caso 
o benefício seja indeferido pelo INSS, o re-
ferido valor será descontado da folha de 
pagamento, respeitando o limite Maximo 
de 30% do salário do empregado.

Parágrafo sétimo: O servidor que esti-
ver aposentado pelo INSS e se encontra em 
atividade na Empresa, fará jus ao referido 
auxílio conforme o caput desta cláusula.



Agrimensura, Téc. de Edificações, Desenhis-
ta Projetista, Programador de Computador. 
Faixa Salarial Atual: 16 - 40. Faixa Salarial 
Proposta: 22 - 46.
Cargo: Operador de Equipamento Pesado. 
Faixa Salarial Atual: 12  - 36. Faixa Salarial 
Proposta: 20 - 44.
Cargo: Aux. de Enfermagem do Trabalho 
(para o exercício deste cargo a legislação 
exige o curso de técnico de nível médio). 
Faixa Salarial Atual: 07  - 31. Faixa Salarial 
Proposta: 22 -  42.
Cargo: Telefonista, Aux. de Laboratório, 
Motorista, Desenhista, Aux. de Processa-
mento de Dados. Faixa Salarial Atual: 07  - 
31. Faixa Salarial Proposta: 11 -  35.
Cargo: Op. de Máquina copiadora. Faixa Sa-
larial Atual: 01 - 25. Faixa Salarial Proposta: 
07 - 31.
Cargo: Jornalista, Enfermeiro do Trabalho, 
Assistente Social, Médico do Trabalho. Fai-
xa Salarial Atual: 31 - 53. Faixa Salarial Pro-
posta: 35 - 57.
Cargo: Analista de Sistemas, psicólogo, bió-
logo, Administrador, Contador, Técnico Es-
pecializado, Economista, Bioquímico. Faixa 
Salarial Atual: 34 - 56. Faixa Salarial Propos-
ta: 37- 59.
Cargo: Químico. Faixa Salarial Atual: 35 - 
57. Faixa Salarial Proposta: 38- 60.
Cargo: Engenheiros, Geólogo, Advogado, 
Auditor, Arquiteto, Engenheiro de Seg. do 
Trabalho, Engenheiro, Advogado. Faixa Sa-
larial Atual: 36 - 58. Faixa Salarial Proposta: 
38- 60.
Cargo: Assistente de Administração II. Faixa 
Salarial Atual: 16 - 40. Faixa Salarial Propos-
ta: 22 - 41. 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA: PRO-
DUTIVIDADE
A título de produtividade a Casan pagará no 
mês de maio/2015 o valor de R$ 3.000,00 
(três mil reais) a cada trabalhador(a).
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA: ADI-
CIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
A CASAN pagará a todos os seus emprega-
dos(as), anuênio no percentual de 1% (um 
por cento) a cada  ano   por serviços presta-
do(s), limitado ao percentual de 35% (trinta 
e cinco por cento), calculado sobre a remu-
neração.
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA: ACELE-

RADOR DE CARREIRA          
A Casan implementará, a partir de 
01/05/2015, um acelerador de carreira cor-
respondente a duas sub-referências, equi-
valente a 3,31% (três virgula trinta e um 
por cento) para os(as) empregados(as) que 
completaram dois anos de empresa entre o 
período de 01/05/2012 a 30/04/2015.
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA: GESTÃO / 
REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL / 
DEMOCRATIZAÇÃO DA CASAN 
Em até 90 (noventa dias) após a conclusão 
dos trabalhos da Comissão Paritária, a Ca-
san implementará o conjunto de  propos-
tas conclusivas da Comissão, instituída pela 
Portaria nº 025, de 15/01/2014, composta 
para esta finalidade.
Parágrafo único: A CASAN garantirá que 
seu Conselho de Administração seja cons-
tituído da seguinte forma: 01 (um) repre-
sentante do Governo do Estado, 02 (dois) 
representantes do poder concedente (Mu-
nicípios), 02 (dois) representantes do Mo-
vimento Popular, 01 (um) representante do 
Movimento Sindical (que não faça parte do 
quadro funcional da Empresa), 01 (um) re-
presentante dos Trabalhadores da CASAN, 
sendo estes eleitos através de suas entida-
des representativas. Em caso de alteração 
estatutária, a CASAN manterá idêntica pro-
porção.
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA: 
PAGAMENTO DO PASSIVO DO PLANO DE 
PREVIDÊNCIA COMPLENTAR – CASANPREV
A Casan compromete-se a pagar o passivo 
(tempo passado entre 2003 a 2010) a to-
dos os participantes como sócios fundado-
res do Plano de Previdência Complementar 
que tiveram impacto salarial decorrente do 
Acordo Coletivo 2010/2011.
Parágrafo primeiro: Os valores serão calcu-
lados pela empresa que presta  consultoria 
atuarial à Casanprev.
Parágrafo segundo: A Casan em conjunto 
com a Casanprev, no prazo de 90 (noventa 
dias) após a assinatura deste Acordo, rea-
lizará estudos atuariais com objetivo pro-
mover  melhorias no Plano de Previdência 
Complementar,visando  elevar de 10% (dez 
por cento) para 20% (vinte por cento) e de 
70% (setenta por cento) para 80% (oitenta 
por cento) o benefício da última  remunera-

ção fixa quando da ativa.
Parágrafo terceiro: Após a realização dos 
estudos e na Vigência deste Acordo Cole-
tivo, a CASAN e conjunto com a Casanprev 
promoverão as alterações necessárias.
Parágrafo quarto: A forma de integraliza-
ção dos valores apurados seguirá o mesmo 
cronograma  definido na constituição do 
Plano. 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA: 
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Em conformidade com o Decreto Federal 
93.412 de 14 de outubro de 1986 a empre-
sa pagará o adicional de periculosidade de 
forma fixa a todos os Engenheiros e Técni-
cos Industriais e trabalhadores integrantes 
do quadro funcional, desde que os mesmos 
estejam em pleno exercício de suas ativida-
des. 
Parágrafo primeiro: Nas ocorrências que 
existe rede de GÁS ou ENERGIA subterrâ-
nea os servidores convocados para realiza-
rem os serviços, deverão ter treinamento 
especifico para tal atividade, bem como co-
municação para a empresa que tenham seu 
sistema presente na ocorrência.
Parágrafo segundo: A CASAN partir de 
01/05/2015 implantará as conclusões refe-
rentes dos adicionais de insalubridade e pe-
riculosidade de acordo com a proposta da 
comissão paritária designada pela portaria nº 
471 de 02 de outubro de 2014.
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA: RE-
DUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO
A Casan a partir de 01/05/2015 implantará a 
jornada de trabalho de 6 (seis) horas diárias, 
com 30 (trinta) horas semanais, de segunda 
a sexta-feira, sem redução de salários e de 
benefícios, exceto aos empregados que exe-
cutam atividades  de operação de ETA/ETE e 
turno de revezamento.
Parágrafo único: Eventuais horas laboradas 
fora deste horário deverão ser consideradas 
como horas extras.
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA: JOR-
NADA DE TRABALHO / TURNO DE REVEZA-
MENTO CONTÍNUO EM  ETAS/ETES
A CASAN manterá implantação dos turnos de 
revezamento em todas as ETAS, para as equi-
pes com jornada diária de trabalho de 6 (seis) 
à 12 (doze) horas, ininterrupta; não podendo 
ultrapassar a 36 (trinta e seis) horas  sema-
nais, de acordo com o inciso XIV, do Artigo 
7º da Constituição Federal e cláusula 19ª do 
ACT. 2008/2009.
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Parágrafo primeiro: Podendo ser ho-
rário 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) mi-
nutos ou 1 (uma) hora, conforme a carga 
horária, para repouso e/ou alimentação. 
A permanência do empregado nas depen-
dências 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, en-
quanto escalado para trabalhar na ETA/ETE, 
não poderá em hipótese nenhuma se au-
sentar da estação, para outras tarefas que 
não sejam relacionadas com a operação do 
sistema.

Parágrafo quinto: A jornada de traba-
lho nas ETAS/ETES não poderá ultrapassar a 
36 (trinta e seis) horas semanais.

Parágrafo sexto: CASAN deverá con-
tratar vigilantes para garantir a segurança 
dos servidores que trabalham nas estações 
de água e esgoto e seu patrimônio.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUIN-
TA: TERCEIRIZAÇÕES / CONCURSO PÚBLICO

A CASAN deixará de contratar empre-
sas terceirizadas, prefeituras e estagiários 
extracurriculares para a execução de servi-
ços fins da Empresa, substituindo por servi-
dores concursados no prazo de até 90 (no-
venta) dias da assinatura deste ACT.

Parágrafo primeiro: Para cada rescisão 
do contrato de trabalho, pelo PDVI ou de-
mais formas de rescisões, fica garantida a 
admissão de um novo trabalhador através 
de concurso público.

Parágrafo segundo: Enquanto perdu-
rar a mão de obra de terceiros, a CASAN 
assegurará a extensão dos direitos e be-
nefícios contidos em Acordos Coletivos de 
Trabalho, Plano de Cargos e Salários, e CLT, 
a todos os trabalhadores contratados atra-
vés de empresas terceirizadas.

Parágrafo terceiro: Para a contratação 
de estagiários curriculares, a Casan mante-
rá 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), re-
alizar todo o processo.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA: 
PROGRAMAS SOCIAIS

A CASAN garantirá o reembolso de me-
dicamentos (auxílio farmácia, auxílio natali-
dade, auxílio oftalmológico, etc.), conforme 
critérios que vinham sendo praticados pela 
FUCAS.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA: 
PONTO FACULTATIVO

A CASAN cumprirá o cronograma de 
feriados e pontos facultativos determina-
dos pelo Governo do Estado, concedendo 
aos seus empregados, folgas nos dias pon-
tes, e divulgando através de um calendário 
anual aprovado pela Diretoria Executiva, 
até o mês de janeiro de cada ano, as datas 
em que ocorrerão as folgas sem compensa-
ção de horas.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA: 
HORÁRIO FLEXÍVEL 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA: 
UNIFICAÇÃO DO VALOR DE DIÁRIAS

A partir da assinatura deste ACT, a CA-
SAN 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 trabalhado-
res quando estiverem a serviço fora de seu 
local de trabalho, independentemente da 
distância e limites de horários.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA: 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 fi-
nanceira 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 Transpor-
te em sua amplitude.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA: 
ADICIONAL DE RISCO / MOTO E EQUIPA-
MENTO PESADO

A CASAN pagará percentual de 30% 
(trinta por cento) do salário fixo do empre-
gado como adicional de risco, para traba-
lhadores que dirigem motocicletas e opera-
rem equipamento pesado da Empresa.

Parágrafo único: A Casan fornecerá, a 
partir e 01/05/2015, equipamento de pro-
teção individual aos trabalhadores(as) que 
conduzem motocicleta da empresa, confor-
me normas de trânsito.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA: 
CELULAR/VEÍCULO CASAN E EQUIPAMEN-
TOS

A CASAN disponibilizará aparelho de 
telefone celular e/ou rádio comunicação, 
nos veículos da Empresa aos trabalhado-
res, inclusive para aqueles/as que perma-
necerem à disposição da Empresa na forma 
de sobreaviso, bem como as condições de 
trabalho necessárias aos seus empregados 
para desenvolvimento pleno de suas ativi-
dades.

Parágrafo único: A CASAN deverá for-
necer ferramentas e peças disponíveis no 
mercado,  conforme  a evolução tecnológi-
ca.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA: 
AJUDA DE CUSTO

A CASAN pagará uma ajuda de custo 
aos empregados que estiverem trabalhan-
do em cidade distinta de seu domicílio, mo-
tivados por transferências de interesse da 
Empresa, no valor equivalente a 25% (vinte 
e cinco por cento) da remuneração do em-
pregado, com permanência definitiva.

Parágrafo primeiro: Nos casos em que 
não necessitar troca de domicílio do em-
pregado, a Empresa pagará as despesas de 
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MIO POR TEMPO DE SERVIÇO
A CASAN pagará a todos os emprega-

dos, 01 (uma) remuneração a cada 10 (dez) 
anos de serviços prestados à Empresa.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA NONA: PRÊ-
MIO POR TÉRMINO DO VÍNCULO EMPRE-
GATÍCIO

A CASAN pagará em única parcela a 
indenização de 2,5 (dois vírgula cinco) salá-
rios nos moldes do PCS, item 3.13., para os 
empregados que se desligarem da Empresa 
pelo Programa de Demissão Voluntária In-
centivada (PDVI).

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA: ADICIO-
NAL NOTURNO

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

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA: 
MANUTENÇÃO DE FILIAÇÃO PARA O PES-
SOAL DO PROGRAMA DE DEMISSÃO VO-
LUNTÁRIA INCENTIVADA (PDVI)

A CASAN garantirá de forma automáti-
ca, a manutenção de filiação ao Sindicato, 
dos trabalhadores desligados através do 
Programa de Demissão Voluntária Incen-
tivada (PDVI) que percebem indenizações 
mensais.

Parágrafo único: A CASAN a partir 
da assinatura deste acordo irá considerar 
como inscritos no PDVI todos os servido-
res que solicitarem adesão ao PROGRAMA, 
respeitando aos critérios já existentes, bem 
como permitir a adesão daqueles que não 
são sócios fundadores da CASANPREV.

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA: 
PRESCRIÇÃO DE ADVERTÊNCIAS E PENALI-
DADES

A CASAN adotará as seguintes medidas 
nas situações que envolvem os emprega-
dos nos casos de:

a. Advertência será excluída da ficha 
funcional do servidor decorridos o prazo de 
1 (um) anos;

b. Penalidade (suspensão) será reti-
rada da ficha funcional do servidor decor-
ridos o prazo de 2 (dois) anos.

c. Para ter assegurado este direito o 
empregado não poderá ser reincidente du-
rante este período.

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA: 
CONSELHO DE RECURSOS HUMANOS

A CASAN e o Sindicato constituirão um 

Conselho de Recursos Humanos, de forma 
paritária, em até 60 (sessenta) dias após 
este ACT, que terá como objetivo discutir e 
deliberar sobre a necessidade de aplicação 
de advertências, punições, antes de serem 
aplicadas e descumprimento de direitos. 

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA QUARTA: 
LIBERAÇÃO DE USO DO SISTEMA DE PON-
TO ELETRÔNICO PARA PREGOEIROS, JOR-
NALISTAS E FISCAIS DE OBRA

A partir de maio de 2015, a CASAN dis-
pensará do registro do ponto eletrônico os 
servidores que exercem as atividades de 
pregoeiros, jornalistas e fiscais de obras.

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA QUINTA: 
FUNDAÇÃO CASANPREV

A Casan compromete-se a apoiar a mu-
dança estatutária na Fundação  Casanprev, 
afim de que todo seu corpo diretivo (Di-
retores e Conselheiros) obrigatoriamente 
pertençam  ao quadro de funcionários  efe-
tivos da empresa.

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA SEXTA: 
ATESTADO MÉDICO PARA ACOMPANHANTE

A Casan garantirá aos empregados 
com filho, cônjuge ou com pessoa que viva 
sobre sua dependência os quais por motivo 
de doença e, em face da indispensabilida-
de de sua assistência pessoal,  necessitem 
de seu acompanhamento, falta justificada 
para o tratamento  médico de seu depen-
dente, sem prejuízo de sua remuneração.

Parágrafo primeiro: A Casan conce-
derá abono de falta de até 8 (oito) horas 
por semestre para pai/mãe acompanharem 
seus filhos de até 14 anos em reuniões es-
colares e assemelhados, mediante compro-
vante.

Parágrafo segundo: A partir da assina-
tura deste ACT, a Casan compromete-se a 
aceitar os atestados médicos apresentados 
pelos servidores. Os atestados médicos so-
mente poderão ser questionados median-
te laudo emitido por uma junta médica, 
devidamente convocada para o caso. Fica 
proibida a exigência do CID nos atesta-
dos médicos, conforme Resolução CFM nº 
1.976/2011 do Conselho Federal de Medi-
cina.

CLÁUSULA SEPTUAGESIMA SÉTIMA: 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

A partir da assinatura deste ACT a CA-
SAN e os Sindicatos efetuarão as seguintes 

hospedagem, alimentação e transporte en-
tre a cidade de residência e o local de pres-
tação do serviço.

Parágrafo segundo: A CASAN também 
pagará ajuda de custo de 25% (vinte e cin-
co) aos empregados que estiverem traba-
lhando ou vierem a trabalhar em cidade 
distinta do seu domicílio, motivada pela 
municipalização/privatização do sistema 
em que desempenhava suas funções.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUARTA: 
ACERVO TÉCNICO

A CASAN fornecerá ao SINTAEMA-SC 
anualmente e sempre que for solicitado o 
acervo técnico de seus engenheiros, arqui-
tetos, geólogos e técnicos, que necessaria-
mente deverá conter atestado da experi-
ência adquirida a serviço da Empresa, sua 
participação em estudos, planos e projetos, 
obras e serviços.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUINTA: OU-
VIDORIA

A CASAN compromete-se a manter os 
critérios relativos à Ouvidoria Interna, con-
forme artigo 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 Ad-
ministração da Empresa, garantindo que o 
cargo será ocupado por empregado (a) efe-
tivo do quadro da empresa.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SÉXTA: CRI-
TÉRIOS PARA RESCISÃO DO CONTRATO DE 
TRABALHO

A CASAN desistirá das medidas recur-
sais interpostas e que tramitam no TST, que 
tratam dos critérios de rescisão de contrato 
de trabalho, cumprindo com todas as nor-
mas instituídas entre as partes e que se en-
contram em vigência.

Parágrafo único: A CASAN, através 
da Caixa de Assistência, garantirá a conti-
nuidade do plano de saúde nos moldes do 
pessoal da ativa e aos beneficiários da CA-
SANPREV.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SÉTIMA: LI-
CENÇA ESPECIAL

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: A Empresa atenderá 
ao pedido do empregado para o gozo de 
licença especial, desde que a mesma seja 
solicitada com 30 (trinta) dias de antece-
dência.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA OITAVA: PRÊ-
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alterações no PCS, item 2.1.4, relativo ao 
processo de avaliação de desempenho.

a. Excluir a letra “d” do item 2.2.2.2.2 
– advertência e punições como impeditivo 
para promoção por merecimento.

b. Cursos de aperfeiçoamento – Na 
hipótese da Casan disponibilizar cursos de 
aperfeiçoamento fora do horário de traba-
lho, esta efetuará o pagamento de horas 
extra e despesas com alimentação e trans-
porte.

c. A Casan definirá por Agência e/
ou unidade de trabalho o quantitativo de 
meios de trabalho (pessoal, máquinas e 
equipamentos) necessários para alcance 
das metas estipuladas.

d. O Comitê encarregado de moni-
torar o cumprimento das metas e outras 
questões relacionadas a avaliação de de-
sempenho, será composto de forma paritá-
ria entre Casan e Sindicato.

e. A CASAN deverá disponibilizar no 
mínimo de 50% (cinqüenta por cento) da 
carga horária dos cursos de aperfeiçoamen-
to voltado a atividade desempenhada pelo 
empregado na empresa.

f. Para efeito na avaliação desempe-
nho serão utilizados indicadores de metas 
por agencia.

g. Nos quesitos abaixo terão os se-
guintes pesos: 

a) 60% avaliação comportamental;
b) 10% cursos de aperfeiçoamento;
c) 30% metas da Empresa;
d) Caso a CASAN não disponibilize os 

meios necessários (pessoal; máquinas e 
equipamentos) esse percentual será redu-
zido para efeito de avaliação à  10% e a ava-
liação comportamental passará para 80%;

e) No caso da CASAN não disponi-
bilizar cursos de aperfeiçoamento, esse 
percentual será desconsiderado, e a por-
centagem de 10% será inclusa a avaliação 
comportamental que passará a ser de 70%.  

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA OITAVA: 
RECICLAGEM TECNOLÓGICA/ CURSOS DE 
APERFEIÇAMENTO

Parágrafo primeiro: A CASAN deverá 
utilizar no mínimo 50% (cinquenta por cen-
to) das cargas horárias previstas no caput 
desta cláusula com cursos voltados para as 
atividades desenvolvidas pelo empregado.

Parágrafo segundo: A CASAN deverá 

disponibilizar em todos os meios de comu-
nicação, locais de trabalho, murais todos 
os cursos por ela ministrados, bem como 
aqueles conveniados e contatados.

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA NONA: 
COMISSÃO DE TRÂNSITO

A CASAN dará continuidade aos traba-
lhos da Comissão Paritária constituída pela 
Portaria nª 478 de 09/10/2014 para estu-
dar a viabilidade de formação de um fundo 
para cobertura de multas e acidentes de 
trânsito, bem como reavaliar os procedi-
mentos adotados pela Comissão de Aciden-
tes de Trânsito. 

Parágrafo único: Em até 90 (noventa 
dias) após a conclusão dos trabalhos da 
Comissão Paritária, a Casan implementará 
o conjunto de  propostas conclusivas da Co-
missão.

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA: ACERVO BI-
BLIOGRÁFICO

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.

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA PRIMEIRA: 
ELEIÇÃO DE DIRETOR EXECUTIVO NA CASAN

A Casan, num prazo de 60 (sessenta) 
dias após a assinatura do ACT, procederá o 
processo de eleição para ocupação de uma 
vaga na diretoria executiva, conforme dis-
posição constitucional (constituição esta-
dual).

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA SEGUNDA: 
TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO

A CASAN para qualquer aquisição, 
aluguel, manutenção, desenvolvimento, 
implantação, consultoria, de software, 
em qualquer área interna ou associada na 
CASAN, e de equipamentos computacio-
nais(hardware), deve seguir um procedi-
mento de aprovação de um parecer técni-
co, assinado, por uma comissão com  no 
mínimo três analistas de sistemas concur-
sados da CASAN GIN(gerência de informáti-
ca), sendo estes analistas escolhidos 1 (um) 
pela empresa , 1 (um) pelo sintaema  e 1 
(um) outro da área.

Parágrafo primeiro: O parecer técnico 
deve constar a data de solicitação, área e 
responsável requerente e deve ser apre-

sentado em até 30 (trinta) dias úteis a par-
tir da data de solicitação.

Parágrafo segundo: Para ser criado um 
parecer técnico deve levar em considera-
ção (em ordem) as seguintes alternativas:

• Software livre e/ou código aberto 
que atenda as necessidades

• Soluções desenvolvidas por outros 
órgãos, empresas ou entidades públicas.

• Soluções existentes no Portal do 
Software Público Brasileiro (atualmente no 
site http://www.softwarepublico.gov.br)

• Desenvolvimento interno da solu-
ção.

Parágrafo terceiro: Quando não pos-
suir as alternativas acima o parecer técnico 
deve apresentar os motivos. No contrato 
de aquisição deve constar como será feita 
a transferência de conhecimento tecnológi-
co e direitos de propriedade intelectual e 
direitos autorais do Software sobre os di-
versos documentos e produtos produzidos 
ao longo do contrato, incluindo a documen-
tação, os modelos de dados e as bases de 
dados, justificando os casos em que tais 
direitos não vierem a pertencer a CASAN.

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA TERCEIRA: 
ADICIONAL DE PENOSIDADE

A Casan pagará a partir de 01/05/2015, 
adicional de penosidade aos emprega-
dos(as) que estejam expostos ou se ativem 
em trabalho penoso, a exemplo dos traba-
lhadores expostos a intempéries, insolação, 
umidade, etc. O valor estabelecido a título 
de adicional será correspondente a 40% 
(quarenta por cento) da menor referência 
da escala salarial constante no Plano de 
Cargos e Salários.

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA QUARTA: 
CAIXA DE ASSISTÊNCIA

A Casan constituirá uma caixa de assis-
tência, na modalidade de autogestão sendo 
a patrocinadora, para todos, assistidos ou 
não do plano misto de benefícios previden-
ciários da CASAN – Plano Casanprev.

Parágrafo único: A Casan, através da 
caixa de assistência, garantirá a continui-
dade do plano de saúde, nos moldes do 
pessoal da ativa e aos beneficiários da Ca-
sanprev. 

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA QUINTA: 
INSCRIÇÃO NO CASANPREV
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Parágrafo terceiro: Aos ex- em-
pregados da Casan, sócio da Fucas e 
participante do PAD a Casan garantirá 
uma indenização no valor ------

Parágrafo quarto: Aos (as) ex-em-
pregados (as), sócio da Fucas e não 
participantes do PAD a Casan garantirá 
uma indenização no valor ............

Parágrafo quinto: A garantirá a 
manutenção do plano de saúde prati-
cado atualmente, a todos os emprega-
dos da ativa e ex-empregados (as) e a 
seus dependentes, aos (as) participan-
tes do PAD, cabendo a estes o ressar-
cimento à empresa  correspondente 
ao valor por vida pago pela Casan à 
operadora.

CLÁUSULA NONAGÉSIMA: VI-
GÊNCIA 

O presente Acordo terá vi-
gência de dois (2) anos a partir de 
01/05/2015, salvo as cláusulas de ca-
ráter econômico, que terão duração 
de um (1) ano.  

Ficam mantidas as cláusulas 4ª, 
5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 13°, 14ª, 15ª e 22ª, 
constantes do Acordo Coletivo de 
Trabalho 93/94 – Laudo Arbitral, inse-
ridas com alterações no presente ins-
trumento normativo através das cláu-
sulas 21ª, 14ª, 6ª, 8ª, 29ª, 11ª, 9ª, 2ª e 
30ª respectivamente. 

CLÁUSULA NONAGÉSIMA PRI-
MEIRA: FORO

As possíveis divergências resul-
tantes deste Acordo Coletivo de Tra-
balho serão dirimidas perante a Justiça 
do Trabalho.

CLÁUSULA NONAGÉSIMA SE-
GUNDA: MULTA

Fica estabelecido o pagamento 
de 5% (cinco por cento) do piso da ca-
tegoria, por cláusula descumprida, a 
ser recolhida em favor de cada traba-
lhador prejudicado.

 Florianópolis, 29 de janeiro de 

2015.

 SINTAEMA – SC

CALENDÁRIO DAS 
ASSEMBLEIAS REGIONAIS

A CASAN se compromete a repas-
sar, no ato da assinatura do contrato 
de trabalho a ficha de inscrição no CA-
SANPREV, ao concursado que estiver 
sendo admitido na Companhia.

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA SEXTA: 
OBRAS CIVIS 

Por ocasião de contratação de 
obras civis a CASAN exigirá da empresa 
contratada a apresentação do PCMAT, 
elaborado e executado por profissio-
nal legalmente habilitado, conforme já 
previsto no item 18.3.2, na NR-18.

CLÁUSULA OCTAGESIMA SÉTI-
MA: ADMISSÃO DE EMPREGADO EM 
CONCURSO PÚBLICO 

Quando um empregado da CA-
SAN for aprovado em concurso público 
para ocupar cargo com remuneração 
superior a do seu cargo atual, deverá 
ter contabilizado em seu novo cargo 
as progressões obtidas no PCS até o 
momento da admissão no novo cargo.

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA OITA-
VA: ASCAN

A CASAN na vigência deste acor-
do dará cessão para a Associação dos 
Servidores da Casan de Florianópolis 
ao prédio localizado no CIOM (antiga 
sede da Associação dos Servidores da 
CASAN).

CLAUSULA OCTAGÉSIMA NONA: 
INDENIZAÇÃO SÓCIOS FUCAS E 
AOS(AS) PARTICIPANTES DO PLANO 
DE AUXÍLIO DESEMPREGO DA FUCAS

A partir da assinatura desse ACT, 
a Casan compromete-se a promover 
uma indenização a todos os emprega-
dos(as) da ativa e aos (as) já desligados 
da empresa, que eram participantes 
do Plano Auxílio Desemprego – PAD, 
administrado pela Fucas e aos(as) só-
cios(as) da Fucas.

Parágrafo primeiro: Aos (as) 
participantes do Plano de Previdên-
cia Complementar da a Casanprev a 
Casan aportará recursos no referido 
plano capaz de garantir a complemen-
tação de  80% da remuneração variá-
vel da ativa e/ou PDVI  no mês imedia-
tamente anterior ao desligamento da 
empresa ou anterior ao mês de passa-
rem para a condição de beneficiário da 
Casanprev

Parágrafo segundo: Aos (as) em-
pregados(as) da ativa e sócio da Fucas, 
não participantes do Plano de Previ-
dência Complementar da Casanprev, 
a Casan garantirá uma indenização no 
valor de --------------
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1) Discussão e deliberação 
sobre Pré-Pauta de Reivindicações 
da Campanha Salarial 2015/ 2016;

2) Discussão e deliberação 
sobre a contribuição confederativa 
2015;

3) Outros Assuntos.

PAUTA DAS 
ASSEMBLEIAS REGIONAIS

PARTICIPE DAS ASSEMBLEIAS REGIONAIS!
SUA PRESENÇA É FUNDAMENTAL PARA 

GARANTIRMOS NOVOS AVANÇOS!


