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Companheiros (as), mantendo a tradição de 
construir a pauta de reivindicações da campanha 
salarial de forma democrática, participativa e in-
terativa com a categoria, para este ano, no dia 
23/12/15, apresentamos a todos (as), via site e 
email, uma sugestão de pré-pauta, juntamente 
com uma sintética avaliação da conjuntura e uma 
agenda para a primeira fase da campanha. 

A proposta de pauta resumida, constante nes-
te Conexão, é fruto da construção coletiva da ca-
tegoria em anos anteriores com as contribuições 
da direção do Sindicato e dos trabalhadores (as).

Entre o dia 23/12/15 a 02/02/16, recebe-
mos dezenas de contribuições. Muitas delas já 
estavam contempladas na proposta que a dire-
ção do Sindicato havia apresentado, várias ou-
tras foram incluídas e algumas poucas não pu-
deram ser aproveitadas.

A proposta consiste na manutenção de vá-
rias cláusulas do ACT 2015/2016, na manuten-
ção com alteração de outras cláusulas e na in-
clusão de cláusulas novas.

Ela está colocada de forma sintética neste Co-
nexão, contudo, você pode acessar a redação na 
íntegra no site do Sintaema: www.sintaema.org.br

DEFINIR PRIORIDADES 
E LUTAR

É HORA DE DECIDIR

Em 1989, para garantir e ampliar nossos direitos, foi 
preciso até greve de fome.

CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA  2016
Há 19 anos, o SINTAEMA – SC garantiu judicialmente a suspensão da cobrança do Impos-

to 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 propõe uma contribuição de 60% da remuneração de um dia 
trabalhado, descontada em três parcelas de 20% nos meses de maio, julho e setembro. A de-
cisão será votada nas assembleias da categoria. A contribuição Confederativa financia a luta 
dos trabalhadores garantindo estrutura para as mobilizações da Campanha Salarial, a manu-
tenção dos empregos, a defesa por uma Casan pública de qualidade e o seu fortalecimento.

JUNTOS VAMOS DECIDIR

Nas assembleias, iremos discutir e delibe-
rar sobre a proposta final de pauta que entrega-
remos à CASAN para negociação.

A proposta poderá ser alterada num todo ou em 
parte e o prazo final para alterações será nas Assem-
bleias Regionais de discussão e aprovação da pauta.

Além da aprovação da pauta de reivindica-
ções, também vamos discutir e deliberar sobre 
um PLANO DE LUTAS e sobre a questão da con-
tribuição confederativa. Confira o calendário das 
assembleias na última página deste informativo.

Durante a reunião estadual da direção do 
Sintaema, realizada nos dias 10 e 11 de dezem-
bro de 2015, discutimos os cenários políticos e 
econômicos para 2016 e seus impactos sobre a 
agenda dos trabalhadores (as), principalmente 
na campanha salarial. 

Na avaliação da direção do Sindicato os ce-
nários políticos e econômicos devem apresentar 
muitos obstáculos para a manutenção e amplia-
ção das nossas conquistas, situação que exigirá 
muito mais esforços, ou seja, muita unidade e 
mobilização dos trabalhadores (as). 

Diante desta conjuntura adversa, em nos-
so entendimento, a princípio, devemos focar 
nossas energias em questões relevantes, cen-
trais ao conjunto da categoria. É importante 
também estar atento às possíveis mudanças 
conjunturais que podem impactar em nossa 
batalha.

Assim, além da manutenção das nossas 
conquistas, a princípio, entendemos que o 
centro da nossa luta deva ser a reposição da 
inflação, aumento real de salários, aplicação 
das propostas elaboradas pelas Comissões Pa-
ritárias (sobre insalubridade, faixas salariais e 
prêmio por conclusão de nível superior e de 
técnico de nível médio), jornada de 06 horas a 
toda categoria e a reestruturação organizacio-
nal da CASAN.



PRÉ-PAUTA DE REIVINDICAÇÕES
CLÁUSULAS DE MANUTENÇÃO 

DO ACT 2015/2016
(A numeração das cláusulas está em conformi-
dade com o ACT 2015-2016)

CLÁUSULA PRIMEIRA: Adicional de sobreavi-
so.
CLÁUSULA SEGUNDA: Plano odontológico.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Produto de 
proteção solar, repelente e óculos de proteção.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Vacinas.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Vale-cultura.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Pagamento da 
anuidade dos conselhos profissionais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Liberação 
para assembleias da categoria.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Proteção co-
letiva.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Acesso as in-
formações.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Repasse das 
mensalidades.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Quadro de avi-
sos.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Política so-
bre aids/ alcoolismo e outras dependências 
químicas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: 13º Salário pro-
porcional/ auxílio-doença.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: Processo de tra-
balho.
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: Prevenção das 
lesões por esforços repetitivos.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: Exames médicos.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA: Vale-trans-
porte.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: Implan-
tação dos turnos ininterruptos de revezamen-
to.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA: Jornada de 
trabalho 12h x 48h.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA: Licença ma-
ternidade.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: Responsabili-
dade civil.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA: Eleição do 
representante no conselho de administração.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA: Comissão de 
gestão e reestruturação.
CLÁUSULA TRÍGÉSIMA NONA: Acessibilidade 
das pessoas portadoras de deficiência física.
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA: Perfil profis-
siográfico profissional.
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA: Do-
ação de sangue.
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA: 
Horário flexível.
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA: Horário 
alternativo.
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA: Jornada 
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de trabalho: atendimento ao público.
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA: Inscrição 
na Casanprev.

CLÁUSULAS DE MANUTENÇÃO COM AL-
TERAÇÃO DO ACT 2015/2016

(A numeração das cláusulas está em conformi-
dade com o ACT 2015-2016)

CLÁUSULA TERCEIRA: AUXÍLIO EDU-
CAÇÃO

Elevar de 50% para 75% o pagamento 
dos custos com matrícula/mensalidade/anui-
dade para cursos de técnico profissionali-
zante, tecnólogo, graduação de nível superior, 
pós-graduação, mestrado e doutorado, desde 
que o curso esteja relacionado com as ativi-
dades desenvolvidas pela Empresa.

A concessão do auxílio financeiro para 
graduação de nível superior será elevada de 
01 para até 2 (dois) cursos.

* A letra “a” do item 3.20 do PCS passará 
ter a seguinte redação:CASAN assegurará o 
direito ao exercício do estudo ao empregado 
de até 02(duas) horas dias sem desconto da 
remuneração e jornada de 06 horas diárias.

CLÁUSULA QUARTA: REMUNERAÇÃO DA 
HORA EXTRAORDINÁRIA

A CASAN efetuará o pagamento do per-
centual de 75% (setenta e cinco por cento) 
sobre o valor da hora normal nos dias úteis e 
de 150% (cento e cinqüenta por cento) sobre 
domingos e feriados, sendo que as horas lab-
oradas serão pagas no mês subsequente ao da 
sua realização, com o salário do mês de paga-
mento.

Parágrafo primeiro: Ao empregado(a) 
que, fora de seu horário de trabalho, for acio-
nado através de telefone celular, bip, email, 
ou qualquer outro meio telemático, será con-
cedida remuneração condizente ao trabalho 
dispensado na forma de horas extraordinárias, 
uma vez que os meios telemáticos e informa-
tizados de comando, controle e supervisão se 
equiparam, para fins de subordinação jurídi-
ca, aos meios pessoais e diretos de comando, 
controle e supervisão do trabalho alheio.

Parágrafo segundo: Mesma redação do 
parágrafo primeiro da Cláusula Quarta do ACT 
2015/2016.

Parágrafo terceiro: Mesma redação da 
Cláusula Quarta, parágrafo segundo do ACT 
2015/2016.

CLÁUSULA QUINTA: PLANO DE SAÚDE
A CASAN manterá o Plano de Saúde atual 

em vigência até 30/04/2017, aos empregados 
da ativa, aos desligados através do PDVI, aos 
beneficiários do Plano de Previdência Com-
plementar da CASANPREV, e aos seus depen-
dentes.

• No caso de empregados beneficiários 
da CASANPREV, e demais empregados desliga-
dos da empresa, exceto por justa causa, a dis-

ciplina se regerá pela legislação vigente (lei 
9.656/98) e demais normativas vinculadas 
à Agência Nacional de Saúde Suplementar –
ANS.

• Reduzir a coparticipação de 40% para 
1%.

• Serão considerados beneficiários titu-
lares do plano de saúde aqueles vinculados a 
CASAN por relação empregatícia, estatutária,  
e seus dependentes, inclusive filhos até 24 
anos, enteados, sob guarda ou tutela, com-
panheira (o) com ou sem união estável, filhos 
incapazes, pai ou mãe.

CLÁUSULA SEXTA: VALE REFEIÇÃO/ALI-
MENTAÇÃO – PAT – PROGRAMA DE ALIMEN-
TAÇÃO AO TRABALHADOR

O valor do Vale Refeição/Alimentação 
a partir de 01.05.2016 será de R$50,00 
(cinqüenta reais) por tíquete, num total de 22 
(vinte e dois) tíquetes/mês.

• Para os empregados que ultrapas-
sarem os 22 dias de trabalho a CASAN for-
necerá vales correspondente ao número de 
dias superior a 22 dias.

• Além do já previsto no ACT vigente (li-
cença especial, afastamento por acidente de 
trabalho e licença maternidade) a CASAN con-
cederá vales refeição nas férias, auxílio-doença, 
plantões nos sábados e domingos, feriados, 
horas extras em dias úteis.

CLÁUSULA SÉTIMA: REPOSIÇÃO SALARIAL
A partir de 01/05/16 a CASAN reajustará 

a Escala Salarial em 100% da inflação medida 
pelo ICV/DIEESE, referente às perdas salariais 
do período de maio de 2015 a abril de 2016.

CLÁUSULA OITAVA: GRATIFICAÇÃO DE 
FÉRIAS

Aumentar de R$ 1.200,00 para R$ 
2.000,00.

CLÁUSULA NONA: ABONO DE NATAL
Aumentar de R$ 1.200,00 para R$ 

2.000,00.
Parágrafo primeiro: A CASAN, a partir de 

maio de 2016, incorporará o Abono Natalino 
ao contrato do PDVI (Programa de Demissão 
Voluntária Incentivada).

Parágrafo segundo: Mesma redação 
da Cláusula Nona, Parágrafo Único, do ACT 
2015/2016.

CLÁUSULA DÉCIMA: AUXÍLIO FUNERAL
Em caso de rescisão contratual por faleci-

mento de empregado(a) efetivo, cônjuge e ser-
vidores(as) desligados(as) através do PDVI com 
vínculo, ainda que na suspensão do contrato 
de trabalho e a requerimento de sucessor legí-
timo, a CASAN cobrirá as despesas de funeral, 
previamente comprovadas, até o limite de R$ 
6.000,00 (seis mil reais).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: COMPLE-
MENTAÇÃO AUXÍLIO DOENÇA

A CASAN concederá a partir de 01.05.2016, 
a seus empregados (as) em licença médica 
vinculada aos casos de acidente de trabalho, 
doenças graves (Lei Federal n° 8112 - ART 186) 
e doenças profissionais, um auxílio financeiro 
a título de complementação da remuneração, 
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enquanto perdurar o afastamento. Para os 
demais casos de afastamentos por licença 
médica, a concessão deste benefício será pelo 
prazo máximo de 90 (noventa) dias a cada 
período de 06 (seis) meses. Para os casos de 
intervenção cirúrgica de médio e alto grau de 
complexidade, a concessão do benefício será 
estendida até 120 (cento e vinte) dias.

Parágrafo primeiro: Da complementação 
será deduzido o valor do benefício percebido 
do INSS, bem como as parcelas que seriam 
normalmente descontadas caso o empregado 
(a) estivesse na condição de ativo.

Parágrafo segundo: O empregado (a) da 
ativa e aposentado (a) pelo INSS que se en-
contra em atividade na Empresa fará jus a 
auxílio conforme o caput desta cláusula à 
complementação desde que tenha direito ao 
benefício do INSS.

Parágrafo terceiro: Após o retorno ao 
trabalho, fica estipulado o prazo mínimo 
de 06 (seis) meses para obter direito a nova 
concessão do benefício (auxílio complemen-
tação), salvo nos seguintes casos:

a) Quando o afastamento decorrer de 
acidente de trabalho, doença profissional ou 
grave.

b) Quando o afastamento decorrer de 
outra patologia (CID).

c) Quando comprovada a gravidade da 
moléstia através de exames complementares e 
laudo da perícia médica, que será acompanhado 
pela Gerência de Recursos Humanos/Divisão de 
Segurança e Medicina do Trabalho, será comuni-
cado à Diretoria Administrativa o pagamento da 
complementação.

Parágrafo quarto: As condições acima es-
tabelecidas aplicam-se a todos os empregados 
(as) que atualmente encontram-se afastados 
pelo INSS ou que venham se afastar conforme 
estabelecido no caput desta cláusula.

Parágrafo quinto: O auxílio financeiro relati-
vo ao complemento estabelecido no caput desta 
cláusula está limitado ao valor equivalente aos 
honorários de Diretor Executivo, não computada 
a verba de representação.

Parágrafo sexto: Na hipótese da perícia 
não ser realizada até o fechamento da folha de 
pagamento, o complemento previsto no caput 
poderá ser antecipado. Caso o benefício seja 
indeferido pelo INSS, o referido valor será de-
scontado da folha de pagamento, respeitando 
o limite Maximo de 30% (trinta por cento) do 
salário do empregado.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: AUXÍLIO 
BABÁ/CRECHE

Elevar  de 43,56% da menor referência 
da escala salarial, para  um salário mínimo re-
gional, por filho, até a idade de 06 anos incom-
pletos, para custeio de despesas com assistên-
cia em creches ou escolas de livre escolha ou 
de babá, sendo dispensada a apresentação de 

comprovação dos gastos. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: AUXÍLIO 

AO EMPREGADO COM FILHO(A), CÔNJUGE 
E/OU DEPENDENTE PORTADOR DE NECESSI-
DADES ESPECIAIS

A CASAN pagará o valor correspondente 
a 1 (um) salário mínimo regional, a todo em-
pregado(a) que possuir filho, cônjuge ou de-
pendente judicialmente reconhecido e com-
provado, portador de necessidades especiais, 
observado o item 3.10 do Plano de Cargos e 
Salários.

Parágrafo Único: Será garantida a redução 
da jornada de trabalho,para 04hs diárias, a to-
dos(as) empregados(as) que tenham sob sua 
guarda filho(a), cônjuge e/ou dependente ju-
dicialmente reconhecido, portador de neces-
sidades especiais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: GRATIFI-
CAÇÃO POR ACÚMULO DE FUNÇÃO DE MO-
TORISTA

Elevar de 39,20% para 57% da referência 
01 da escala salarial o valor pago aos empre-
gados ocupantes de outros cargos, quando 
acumular a função de dirigir veículo e/ou mo-
tocicletas

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: GRATIFI-
CAÇÃO POR ACÚMULO DE FUNÇÃO DE OPERA-
DOR DE EQUIPAMENTO PESADO

Elevar de 41,38% para 66,5% da referên-
cia 01 da escala salarial aos empregados ocu-
pantes de outro cargo, quando acumular a 
função de Operador de Equipamento Pesado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: ESCALA DE FÉRIAS
Excluir o parágrafo primeiro da Cláusula 

20ª do ACT – “Considerando as necessidades 
peculiares às regiões litorâneas, de estâncias 
hidrominerais, e das demais eventualidades 
sazonais, a diretoria definirá em ato próprio a 
excepcionalidade da proporção estabelecida 
no caput”

INCLUIR: A escala de férias anual será 
definida nos 12 meses do ano para todos (as) 
os (as) empregados (as), respeitando-se a pro-
porção de 1/12 (um dose avos) do contingen-
te da Unidade e/ou Agência.

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

INCLUIR: O agendamento da escala de 
férias será efetuado anualmente até o mês de 
novembro.

CLAÚSULA TRIGÉSIMA SEXTA: INCLUSÃO 
DIGITAL

Além das atuais Superintendências Re-
gionais, conforme prevê o ACT, expandir para 
todas as unidades, inclusive àqueles que labo-
ram nas áreas de manutenção e operação, ter-
minais de computadores com acesso à intranet 
e internet, em local apropriado.

INCLUIR: A CASAN disponibilizará acesso 
ao sistema Intranet ao Sindicato, bem como 
autorizará aos servidores o acesso à Home 
Page do SINTAEMA-SC na rede interna de 
computadores e/ou disponibilizará um link da 
Intranet para Home Page do SINTAEMA-SC.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA: 
ALTERAÇÕES NO PCS

• A partir de 01.05.2016 a CASAN con-
cederá uma promoção por titulação, de uma 
sub-referência (1,64%) para empregados com 
especialização em nível Técnico.

• A partir de 01.05.2016 a CASAN es-
tenderá a promoção por titulação nosníveis de 
mestrado e doutorado, nos mesmos moldes 
que já existe para os cargos com exigência de 
curso superior, aos funcionários enquadrados 
em cargos de nível médio e técnico de nível 
médio, desde que os cursos tenham relação 
com as atividades desenvolvidas pela empre-
sa.

• A partir da assinatura deste acordo, a 
progressão por antiguidade passará a ser de 1 
referência (5%).

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA: 
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO

A CASAN manterá os benefícios das cláu-
sulas 47ª e 48ª do ACT 2015/2016. A partir da 
assinatura deste acordo, a CASANimplantará a 
jornada de trabalho de 06(seis) horas diárias, 
com trinta horas semanais, de segunda a sex-
ta-feira,à todos os seus empregados, sem re-
dução de salários e de benefícios, exceto aos 
empregados(as) que executam atividades de 
operação de ETA/ETE e turno de revezamento 
e que já possuem jornada própria.

• Eventuais horas laboradas fora deste 
horário deverão ser consideradas como horas 
extras.

• A CASAN, a partir da assinatura deste 
acordo extinguirá a escala 4 X 2 praticada na 
empresa.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA: PRÊ-
MIO POR CONCLUSÃO DE CURSO TÉCNICO 
DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR

A partir de 01/05/2016 a CASAN imple-
mentará  a proposta elaborada pela Comissão 
paritária, constituída nos termos Parágrafo 
Único da Clausula 49ª do ACT 2015/2016.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA: INSALU-
BRIDADE

A partir de 01/05/2016 a CASAN imple-
mentará a proposta elaborada pela Comissão 
paritária, constituída nos termos do parágrafo 
segundo da cláusula quinquagésima do ACT 
2015/2016.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA: 
LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS

A CASAN liberará do registro de fre-
quência, sem prejuízo de remuneração e 
das demais vantagens contratuais, 8 (oito) 
dirigentes sindicais, sendo o Presidente e 
mais 7 (sete) dirigentes a critério do Sindi-
cato.

Parágrafo Único: A CASAN concederá 
liberação dos membros da Diretoria Plena 
do SINTAEMA (Diretores e Delegados de 
Base) por até 12 (doze) dias durante a vigên-
cia deste ACT, para participarem de reuniões 
de Diretoria, cursos de formação, congres-
sos e seminários, mediante comprovação, 
sem prejuízo das respectivas remunerações.
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CLÁUSULAS NOVAS
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA: 

AUMENTO REAL
A CASAN reajustará os salários em 5% 

(cinco por cento) para todos os seus tra-
balhadores (as) a título de aumento real de 
salários, a partir de maio de 2016.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA: 
FAIXAS SALARIAIS DOS CARGOS

A partir de 01/05/2016 a CASAN imple-
mentará a proposta elaborada pela Comissão 
paritária constituída nos termos do Parágrafo 
Único da  cláusula quadragésima quinta do 
ACT 2015/2016.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA: 
PRODUTIVIDADE

A título de produtividade a CASAN pagará 
no mês de maio/2016 o valor de R$ 3.000,00 
(três mil reais) a cada trabalhador (a).

Obs: Este valor substitui a cláusula de par-
ticipação nos lucros.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA: 
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

A CASAN pagará a todos os seus empre-
gados (as), anuênio no percentual de 1% (um 
por cento) a cada ano trabalhado, limitado ao 
percentual de 35 (trinta e cinco por cento), 
calculado sobre a remuneração.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA: 
ACELERADOR DE CARREIRA

A CASAN implementará, a partir de 
01.05.2016, um acelerador de carreira corre-
spondente a duas sub-referências, equivalente 
a 3,31% (três virgula trinta e um por cento) 
para os(as) empregados(as) que completaram 
2 (dois) anos de empresa entre o período de 
01.05.2012 a 30.04.2016.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA: PERMISSÃO 
DO USO DE BERMUDA 

A CASAN permitirá que seus trabalhadores 
(as) trabalhem trajando bermudas.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA: 
GESTÃO E REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIO-
NAL – DEMOCRATIZAÇÃO DA CASAN

A CASAN, em até 120 (cento e vinte) dias, 
após a assinatura deste ACT, implementará as 
seguintes alterações em sua estrutura organi-
zacional/gestão:

• Reduzir o número de diretorias execu-
tivas, para no máximo 05, estando incluso a di-
retoria designada a empregados (as), conforme 
estabelecido na Constituição;

• Fim do cargo de Assessor especial das 
Superintendências;

• Gestão por planejamento estratégico
• Redução de, no mínimo 1/3, das 

funções comissionadas, especialmente local-
izadas na administração central;

• Eleição do Diretor (a) representante 
dos empregados (as), nos termos da Consti-
tuição;

• Definição de perfil técnico para ocu-
pantes de funções comissionadas, inclusive 
para cargos de diretoria, devendo este ser ob-

jeto de comum acordo entre CASAN e Sindica-
to;

• Fim das atuais superintendências e 
constituição de Agências Regionais, com mais 
autonomia administrativa, tendo como base a 
região hidrográfica;

• 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) represen-
tantes do Movimento Popular, 01 (um) rep-
resentante do Movimento Sindical (que não 
faça parte do quadro funcional da Empresa), 
01 (um) representante dos Trabalhadores da 
CASAN, sendo estes eleitos através de suas 
entidades representativas. Em caso de alter-
ação estatutária, a CASAN manterá idêntica 
proporção.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA: PAGA-
MENTO DO PASSIVO DO PLANO DE PREVIDÊN-
CIA COMPLENTAR – CASANPREV

A CASAN compromete-se a pagar o pas-
sivo (tempo passado entre 2003 a 2010) a to-
dos os participantes como sócios fundadores 
do Plano de Previdência Complementar que 
tiveram impacto salarial decorrente do Acor-
do Coletivo 2010/2011.

Parágrafo primeiro: Os valores serão cal-
culados pela empresa que presta  consultoria 
atuarial à CASANPREV.

Parágrafo segundo: A CASAN em con-
junto com a CASANPREV, no prazo de 90 
(noventa dias) após a assinatura deste Acor-
do, realizará estudos atuariais com objetivo 
promover 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 remuneração fixa 
quando da ativa.

Parágrafo terceiro: Após a realização dos 
estudos e na Vigência deste Acordo Coletivo, 
a CASAN e conjunto com a CASANPREV pro-
moverão as alterações necessárias.

Parágrafo quarto: A forma de integralização 
dos valores apurados seguirá o mesmo crono-
grama  definido na constituição do Plano. 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA: ADI-
CIONAL DE PERICULOSIDADE

Em conformidade com o Decreto Federal 
93.412 de 14 de outubro de 1986 a empresa 
pagará o adicional de periculosidade de forma 
fixa a todos os trabalhadores integrantes do 
quadro funcional que se enquadrem no referi-
do decreto, desde que os mesmos estejam em 
pleno exercício de suas atividades.

Parágrafo primeiro: Na existência de 
rede de GÁS e/ou ENERGIA subterrânea os 
servidores (as) convocados para realizarem 
os serviços, deverão receber o adicional de 
periculosidade e passar por treinamento es-
pecifico para tal atividade, bem como ser in-
formado pela empresa dos locais que existem 
tais instalações.

Parágrafo segundo: A CASAN partir de 

01.05.2016 implantará as conclusões referentes 
dos adicionais de insalubridade e periculosidade 
de acordo com a proposta da comissão paritária 
designada pela portaria nº 471 de 02 de outubro 
de 2014.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA 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 
equipes com jornada diária de trabalho de 6 
(seis) à 12 (doze) horas, ininterrupta; não po-
dendo ultrapassar a 36 (trinta e seis) horas  se-
manais, de acordo com o inciso XIV, do Artigo 
7º da Constituição Federal e cláusula 19ª do 
ACT. 2008/2009.

Parágrafo primeiro: Podendo ser horário 
fixo ou com revezamento, de comum acordo 
entre as partes.

Parágrafo segundo: Durante a jornada es-
tabelecida no caput desta cláusula, será con-
cedido um intervalo de 15 (quinze) minutos 
ou 1 (uma) hora, conforme a carga horária, 
para repouso e/ou alimentação. A permanên-
cia do empregado nas dependências da Em-
presa 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 (as) da 
unidade (sistema).

Parágrafo quarto: O operador (a), en-
quanto escalado para trabalhar na ETA/ETE, 
não poderá em hipótese nenhuma se ausen-
tar da estação, para outras tarefas que não se-
jam 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 ser-
vidores (as) que trabalham nas estações de 
água e esgoto e seu patrimônio.

Parágrafo sétimo: A CASAN pagará um 
adicional de 35% (trinta e cinco por cento) 
da menor referência da escala salarial prat-
icada a título de valorização por trabalho 
em escala de turno ininterrupto de reveza-
mento.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUINTA: TERCEI-

Tempo funcional 
do sistema

(ininterruptamente)

Turno de 
trabalho
Diário

Folgas
Proporcionais

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
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RIZAÇÕES/ CONCURSO PÚBLICO
A CASAN deixará de contratar empresas 

terceirizadas, prefeituras e estagiários extra-
curriculares para a execução de serviços fins 
da Empresa, substituindo por servidores (as) 
concursados no prazo de até 90 (noventa) dias 
da assinatura deste ACT.

Parágrafo primeiro: Para cada rescisão do 
contrato de trabalho, pelo PDVI ou demais for-
mas de rescisões, fica garantida a admissão de 
um novo trabalhador (a) através de concurso 
público.

Parágrafo segundo: Enquanto perdurar 
a mão de obra de terceiros, a CASAN asse-
gurará 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 empre-
sas terceirizadas.

Parágrafo terceiro: Para a contratação 
de estagiários curriculares, a CASAN man-
terá 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 Gerên-
cia de Recursos Humanos (GRH), realizar todo 
o processo.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEXTA: FERIA-
DOS/PONTO FACULTATIVO

A CASAN cumprirá o cronograma de fe-
riados e pontos facultativos determinados 
pelo Governo do Estado, concedendo aos 
seus empregados (as), folgas nos dias pontes, 
e divulgando através de um calendário anual 
aprovado pela Diretoria Executiva, até o mês 
de janeiro de cada ano, as datas em que ocor-
rerão as folgas sem compensação de horas.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SÉTIMA: UNIFI-
CAÇÃO DO VALOR DE DIÁRIAS

A partir da assinatura deste ACT, a CASAN 
padronizará em valor único, as diárias de seus 
trabalhadores (as), do corpo gerencial e dos 
dirigentes.

Parágrafo Único: A CASAN garantirá o pa-
gamento de diária  para os trabalhadores (as) 
quando estiverem a serviço fora de seu local 
de trabalho, independentemente da distância 
e limites de horários.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA OITAVA: AUXÍLIO 
TRANSPORTE

A CASAN auxiliará, com veículo próprio 
ou ajuda financeira, os trabalhadores (as) que 
se deslocarem de um Município para outro 
quando não houver linha regular de ônibus 
para os mesmos poderem chegar aos seus lo-
cais de trabalho.

Parágrafo primeiro: A CASAN disponibili-
zará veículo da empresa ou auxilio financeiro 
equivalente ao custo da passagem local ou 
em trajeto similar da região,aos trabalhadores 
(as) que cumprem jornadas de trabalho em 
turnos nas ETAS/ETES, onde não exista linhas 
de ônibus regular ou ônibus nos horários ade-
quados aos horários de entrada e/ou saída do 
trabalhador.

Parágrafo segundo: Os funcionários lota-

dos em cidades diferentes de seus domicílios 
devido às municipalizações de sistemas, 
estando em cidades que não possuam linhas 
regulares e não possam ter seus horários alter-
ados, terão ajuda de custos com combustível 
para se deslocar até o local de trabalho, em 
valores equivalentes ao custo da passagem lo-
cal ou em trajeto similar da região.

Parágrafo terceiro: O cumprimento desta 
cláusula atende Lei do Vale Transporte em sua 
amplitude.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA NONA: ADICIO-
NAL DE RISCO / MOTO E EQUIPAMENTO PE-
SADO

A CASAN pagará percentual de 30% (trin-
ta por cento) do salário fixo do empregado (a) 
como adicional de risco, para trabalhadores 
(as) que dirigem motocicletas e operarem 
equipamento pesado da Empresa.

Parágrafo Único: A CASAN fornecerá, a 
partir e 01.05.2016, equipamento de proteção 
individual aos trabalhadores (as) que con-
duzem motocicleta da empresa, conforme 
normas de trânsito.

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA: CELULAR/
VEÍCULO CASAN E EQUIPAMENTOS

A CASAN disponibilizará aparelho de 
telefone celular e/ou rádio comunicação, nos 
veículos da Empresa aos trabalhadores(as), 
inclusive para aqueles/as que permanecer-
em à disposição da Empresa na forma de so-
breaviso, bem como as condições de trabalho 
necessárias aos seus empregados(as) para 
desenvolvimento pleno de suas atividades.

Parágrafo primeiro: A CASAN deverá 
fornecer ferramentas e peças disponíveis no 
mercado,  conforme  a evolução tecnológica.

Parágrafo segundo: Na aquisição de fer-
ramentas, peças para manutenção, vestuário 
e veículos, a CASAN deverá constituir uma 
comissão composta por trabalhadores (as) da 
área de manutenção e a Gerência de Supri-
mentos (GSU).

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA: 
AJUDA DE CUSTO

A CASAN pagará uma ajuda de custo aos 
empregados (as) 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 emprega-
do (a), com permanência definitiva.

Parágrafo primeiro: Nos casos em que 
não necessitar troca de domicílio do empre-
gado (a), 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 de 25% (vinte e cinco 
por cento) aos empregados (as) que estiverem 
trabalhando ou vierem a trabalhar em cidade 
distinta do seu domicílio, motivada pela mu-
nicipalização/privatização do sistema em que 
desempenhava suas funções.

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA: 

ACERVO TÉCNICO
A CASAN fornecerá ao SINTAEMA-SC an-

ualmente e sempre que for solicitado o acer-
vo técnico de seus engenheiros, arquitetos, 
geólogos e técnicos, que necessariamente de-
verá conter atestado da experiência adquirida 
a serviço da Empresa, sua participação em es-
tudos, planos e projetos, obras e serviços.

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA: 
OUVIDORIA

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 Administração 
da Empresa, garantindo que o cargo será ocu-
pado por empregado (a) efetivo do quadro da 
empresa.

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA QUARTA: 
CRITÉRIOS 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.

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA QUINTA: LI-
CENÇA ESPECIAL

A licença especial conforme PCS, no seu 
item 3.5, passará a ser concedida a cada perío-
do de 03 (três) anos de trabalho.

Parágrafo Único: A Empresa atenderá a 
solicitação do empregado (a) para o gozo de 
licença especial, desde que a mesma seja co-
municada com 30 (trinta) dias de antecedência.

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA SEXTA: PRÊ-
MIO POR TEMPO DE SERVIÇO

A CASAN pagará a todos os empregados 
(as), 01 (uma) remuneração a cada 10 (dez) 
anos de serviços prestados à Empresa.

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA: 
PRÊMIO POR TÉRMINO DO VÍNCULO EMPRE-
GATÍCIO

A CASAN pagará em única parcela a inde-
nização de 2,5 (dois vírgula cinco) salários nos 
moldes do PCS, item 3.13, também aos em-
pregados (as) que se desligarem da Empresa 
pelo Programa de Demissão Voluntária Incen-
tivada (PDVI).

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA OITAVA: ADI-
CIONAL NOTURNO

A partir da assinatura deste ACT a CASAN 
pagará a título de adicional noturno o percen-
tual de 40% (quarenta por cento) da remu-
neração do servidor (a) que prestar serviços 
entre às 22 (vinte e duas) horas de um dia e 
às 5 (cinco) horas do dia seguinte.

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA NONA: MA-
NUTENÇÃO 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 (as) desligados (as) através do 
Programa de Demissão Voluntária Incentivada 
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(PDVI) que percebem indenizações mensais.
Parágrafo Único: A CASAN a partir da assi-

natura deste acordo irá considerar como inscritos 
no PDVI todos os servidores (as) que solicitarem 
adesão ao PROGRAMA, respeitando aos critéri-
os já existentes, bem como permitir a adesão 
daqueles que não são sócios fundadores da 
CASANPREV.

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA: PRESCRIÇÃO 
DE ADVERTÊNCIAS E PENALIDADES

A CASAN adotará as seguintes medidas 
nas situações que envolvem os empregados 
(as) nos casos de:

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

2. Penalidade (suspensão) será retirada 
da ficha funcional do servidor decorridos o 
prazo de 2 (dois) anos;

3. Para ter assegurado este direito o em-
pregado (a) não poderá ser reincidente duran-
te este período.

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA PRIMEIRA: 
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 e punições, antes de serem 
aplicadas, bem como sobre o descumpri-
mento de direitos.

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA SEGUNDA: 
LIBERAÇÃO DE USO DO SISTEMA DE PON-
TO ELETRÔNICO PARA PREGOEIROS, MEM-
BROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICI-
TAÇÃO, JORNALISTAS E FISCAIS DE OBRA

A partir de maio de 2016, a CASAN dis-
pensará do registro do ponto eletrônico os 
servidores (as) que exercem as atividades de 
pregoeiros, membros da Comissão Permanen-
te de Licitação, jornalistas e fiscais de obras.

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA TERCEIRA: 
FUNDAÇÃO CASANPREV

A CASAN compromete-se a apoiar a mu-
dança estatutária na Fundação  CASANPREV, 
afim de que todo seu corpo diretivo (Diretores 
e Conselheiros) obrigatoriamente pertença  
ao quadro de funcionários (as) efetivos da 
empresa.

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA QUARTA: ATESTA-
DO MÉDICO PARA ACOMPANHANTE

A CASAN garantirá aos empregados (as) 
com filho, cônjuge, pai, mãe, madrasta, pa-
drasto, irmãos ou com pessoa que viva so-
bre sua dependência, os quais por motivo de 
doença e, em face da indispensabilidade de 
sua assistência pessoal,  necessitem de seu 
acompanhamento, falta justificada para o 
tratamento  médico de seu dependente, sem 
prejuízo de sua remuneração.

Parágrafo primeiro: A CASAN concederá 
abono de falta de até 8 (oito) horas por se-
mestre para pai/mãe acompanharem seus 
filhos de até 16 (dezesseis) anos em reuniões 
escolares e assemelhados, mediante com-

provante.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura 

deste ACT, a CASAN compromete-se a aceitar 
os atestados médicos apresentados pelos ser-
vidores (as). Os atestados médicos somente 
poderão ser questionados mediante laudo 
emitido por uma junta médica, devidamente 
convocado para o caso. Fica proibida a exigên-
cia do CID nos atestados médicos, conforme 
Resolução CFM nº 1.976/2011 do Conselho 
Federal de Medicina.

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA QUINTA: 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

A partir da assinatura deste ACT a CASAN e 
os Sindicatos efetuarão as seguintes alterações no 
PCS, item 2.1.4, relativo ao processo de avaliação 
de desempenho:

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

2) Cursos de aperfeiçoamento – Na 
hipótese da CASAN disponibilizar cursos de 
aperfeiçoamento fora do horário de trabalho, 
esta efetuará o pagamento de horas extra e 
despesas com alimentação e transporte;

3) O Comitê encarregado de monitorar 
o cumprimento das metas e outras questões 
relacionadas à avaliação de desempenho será 
composto de forma paritária entre CASAN e 
SINTAEMA;

4) O Comitê, formado paritariamente 
entre CASAN e SINTAEMA, definirá, em até 
120 dias, critérios por Agência e/ou unidade 
de trabalho, como o quantitativo de meios de 
trabalho (pessoal, máquinas e equipamentos) 
necessários para alcance das metas estipula-
das;

5) A CASAN deverá disponibilizar 
100%(cem por cento) da carga horária exigi-
da no PCS, dos cursos de aperfeiçoamento. 
Desta carga horária,no mínimo 50% deve 
ser voltado à atividade desempenhada pelo 
empregado na empresa.As horas que falta-
rem para completar a carga horária exigida, 
poderão ser preenchidas com cursos vol-
tados ao desenvolvimento pessoal, tanto 
na esfera profissional, social ou financeira, 
não necessitando ter relação direta com as 
funções do empregado ou da empresa;

6) Para efeito na avaliação desempen-
ho serão utilizados indicadores de metas por 
agência;

7) Os quesitos abaixo terão os seguintes 
pesos: 

a) 60% (sessenta por cento) avaliação 
comportamental;

b) 10% (dez por cento) cursos de aper-
feiçoamento;

c) 30% (trinta por cento) metas da Em-
presa;

d) Caso a CASAN não disponibilize os 
meios necessários (pessoal; máquinas e equi-
pamentos) esse percentual será reduzido para 
efeito de avaliação a 10% (dez por cento) e a 
avaliação comportamental passará para 80% 
(oitenta por cento);

e) No caso da CASAN não disponibilizar 
cursos de aperfeiçoamento, esse percentual 
será desconsiderado, e a porcentagem de 10% 
(dez por cento) será inclusa a avaliação com-
portamental que passará a ser de 70% (seten-
ta por cento).  

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA SEXTA: FUNDO 
ACIDENTE DE TRÂNSITO

Em até 90 dias após a assinatura do ACT 
a CASAN, em conjunto com o SINTAEMA, con-
cluirão estudo para implementação de um 
fundo de acidentes de trânsito ou outra for-
ma, para subsidiar os custos resultantes de 
acidentes de trânsito onde a responsabilidade 
apurada for dos trabalhadores.

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA SÉTIMA: ACER-
VO BIBLIOGRÁFICO

Fica a CASAN responsabilizada em 
guardar, conservar e manter o seu acervo 
bibliográfico em bom estado e em lugar apro-
priado, facilitando o acesso de todos os seus 
trabalhadores (as).

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA OITAVA: 
ELEIÇÃO DE DIRETOR EXECUTIVO NA CASAN

A CASAN, num prazo de 90 (noventa) dias 
após a assinatura do ACT, procederá ao pro-
cesso de eleição para ocupação de uma vaga 
na diretoria executiva, conforme disposição 
constitucional (constituição estadual).

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA NONA: TECNO-
LOGIA DA INFOMAÇÃO

A CASAN para qualquer aquisição, alu-
guel, manutenção, desenvolvimento, implan-
tação, consultoria, de software, em qualquer 
área interna ou associada na CASAN, e de 
equipamentos computacionais (hardware), 
deve seguir um procedimento de aprovação 
de um parecer técnico, assinado, por uma 
comissão com no mínimo três analistas de 
sistemas concursados da CASAN GIN (gerên-
cia de informática), sendo estes analistas es-
colhidos 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 apresen-
tado em até 30 (trinta) dias úteis a partir da 
data de solicitação.

Parágrafo segundo: Para ser criado um 
parecer técnico deve levar em consideração 
(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 Soft-
ware Público Brasileiro (atualmente no site 
http://www.softwarepublico.gov.br;

• Desenvolvimento interno da solução.
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 tecnológico 
e direito de propriedade intelectual e dire-
itos autorais do Software sobre os diversos 
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documentos e produtos produzidos ao lon-
go do contrato, incluindo a documentação, 
os modelos de dados e as bases de dados, 
justificando os casos em que tais direitos 
não vierem a pertencer a CASAN.

CLÁUSULA NONAGÉSIMA: ADICIONAL 
DE PENOSIDADE

A CASAN pagará a partir de 01.05.2016, 
adicional de penosidade aos empregados (as) 
que estejam expostos a atividades penosas, 
intempéries, insolação, umidade, jornada de 
trabalho em turno de revezamento, etc. O 
valor estabelecido a título de adicional será 
correspondente a 40% (quarenta por cento) 
da remuneração do trabalhador (a).

CLÁUSULA NONAGÉSIMA PRIMEIRA: 
CAIXA DE ASSISTÊNCIA

A CASAN constituirá uma caixa de as-
sistência, na modalidade de autogestão sen-
do a patrocinadora, para todos, assistidos (as) 
ou não do plano misto de benefícios previ-
denciários 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 e aos beneficiários (as) da CASANPREV.

CLÁUSULA NONAGÉSIMA SEGUNDA: 
OBRAS CIVIS

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

CLÁUSULA NONAGÉSIMA TERCEIRA: 
INSCRIÇÃO NO SINTAEMA

A CASAN se compromete a repassar no 
ato da assinatura do contrato de trabalho, a fi-
cha de inscrição no SINTAEMA, ao concursado 
(a) que estiver sendo admitido na Companhia.

CLÁUSULA NONAGÉSIMA QUARTA: AD-
MISSÃO DE EMPREGADO (A) EM CONCURSO 
PÚBLICO

No caso de um empregado (a) da CASAN for 
aprovado em concurso público da companhia, 
para ocupar outro cargo, com remuneração su-
perior a do seu cargo atual, deverá ser mantida a 
matricula do trabalhador, para fins de tempo de 
vinculo com a Companhia, bem como deve ser 
contabilizado em seu novo cargo as progressões 
obtidas no PCS até o momento da admissão no 
novo cargo, bem como o percentual do adicional 
de tempo de serviço para aqueles que tinham 
essa conquista.

CLÁUSULA NONAGÉSIMA QUINTA: AS-
CAN CHAPECÓ

A CASAN em até 120 dias após assinatura 
deste ACT compromete-se a efetuar a trans-
ferência do imóvel onde está localizada a sede 
da ASCAN, à ASCAN de Chapecó, de forma 
escriturada e dentro de todos os parâmetros 
legais.

CLÁUSULA NONAGÉSIMA SEXTA: INDE-
NIZAÇÃO SÓCIO FUCAS E AOS (AS) PARTICI-
PANTES DO PLANO AUXÍLIO DESEMPREGO 
DA FUCAS

A partir da assinatura desse ACT, a CASAN 
compromete-se a promover uma indenização 
a todos os empregados(as) da ativa e aos (as) 
já desligados(as) da empresa, sócios da Fucas 
e aos  participantes do Plano Auxílio Desem-
prego – PAD, administrado pela Fucas. 

Parágrafo primeiro: Aos empregados 
(as) da ativa, participantes do PDVI e par-
ticipantes do Plano de Previdência Comple-
mentar da CASANPREV, a CASAN aportará 
recursos no referido plano capaz de garantir 
a complementação mínima de 80% (oitenta 
por cento) da remuneração variável da ativa 
no mês do desligamento da empresa, ou do 
PDVI correspondente a última contribuição 
da CASAN antes destes passarem à condição 
de beneficiários da CASANPREV.

Parágrafo segundo: Aos (as) empregados 
(as) da ativa e sócios da Fucas, não partici-
pantes do Plano de Previdência Complemen-
tar da CASANPREV, a CASAN garantirá uma 
indenização correspondente ao saldo que os 
mesmos tinham no Plano de Auxílio Desem-
prego – PAD, em  março 2007, corrigidos pelo 
IGPM até abril de 2016.

Parágrafo terceiro: Aos ex- empregados 
(as) da CASAN, sócios da Fucas e participantes 
do PAD, a CASAN garantirá uma indenização 
equivalente ao saldo dos mesmos em março 
de 2007, corrigidos pelo IGPM até abril de 
2016.

Parágrafo quarto: Aos (as) ex-empre-
gados (as), sócios da Fucas e não partici-
pantes do PAD, a CASAN garantirá uma 
indenização correspondente ao seu per-
centual do patrimônio da Fucas, segundo o 
Estatuto da Fucas.

Parágrafo quinto: A CASAN garantirá a 
manutenção perene, após o desligamento da 
empresa, do plano de saúde praticado atual-
mente, a todos os empregados (as) da ativa 
e ex-empregados (as) e a seus dependentes, 
cabendo a estes o ressarcimento à empresa 
correspondente ao valor pago por vida pela 
CASAN à operadora.

CLÁUSULA NONAGÉSIMA SÉTIMA: ACES-
SIBILIDADE DAS PESSOAS PORTADORAS DE 
DEFICIÊNCIA

A CASAN fornecerá equipamentos de ne-
cessidades 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.

CLÁUSULA NONAGÉSIMA OITAVA: ADE-
QUAÇÃO DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFER-
MAGEM DO TRABALHO

Considerando a exigência legal de cur-
so técnico de nível médio para desempenho 
das atividades do cargo de Auxiliar de Enfer-
magem do Trabalho, a partir de 01/05/2016, 
a CASAN efetuará o reenquadramento dos 
empregados neste cargo para a mesma faixa 
salarial dos cargos de técnicos de nível mé-
dio. A transição não descontará as referências 
conquistadas ao longo da carreira pelos fun-

cionários enquadrados neste cargo, manten-
do a mesma proporção atual acima do piso.

CLÁUSULA NONAGÉSIMA NONA: ADI-
ANTAMENTO SALARIAL

A CASAN disponibilizará, a titulo de adian-
tamento salarial, 30% do salário base do fun-
cionário, mediante solicitação do funcionário.

Os pagamentos ocorrerão no dia 15 de 
cada mês, ou coincidindo este com dia não 
útil, o pagamento ocorrerá no último dia útil 
anterior ao 15º dia. 

Parágrafo Único: O adiantamento res-
peitará a necessidade do funcionário em re-
querê-lo, podendo o mesmo realizar solicitação 
deste com no mínimo 15 dias de antecedência. 
Após solicitado, não havendo desistência for-
mal, o funcionário receberá mensalmente o 
adiantamento. Em caso de desistência, o fun-
cionário somente poderá solicitar o recebimen-
to novamente após 3 (três) meses.

CLÁUSULA CENTÉSIMA: EXAMES PRE-
VENTIVOS

A CASAN, a partir da assinatura desse 
acordo, irá garantir a realização de exames 
recomendados pelos médicos com o objetivo 
de prevenir 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 (as), bem como a 
liberação do ponto para a realização destes.

Parágrafo segundo: O empregado (a) re-
ceberá, se assim desejar, cópias dos exames 
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 atendimen-
to a seus empregados (as) nos moldes exis-
tentes na Matriz.

CLÁUSULA CENTÉSIMA PRIMEIRA: PRO-
GRAMAS SOCIAIS

A CASAN ressarcirá até 90% (noventa por 
cento) as despesas com medicamentos e con-
fecção de óculos/lentes de contato. 

Parágrafo primeiro: O referido benefício 
só será concedido mediante apresentação de 
prescrição médica (receita) em nome do tra-
balhador (a) e apresentação de nota fiscal do 
medicamento ou utensílio oftalmológico (ócu-
los ou lentes de contato) para ser ressarcido 
no mês subsequente.

Parágrafo segundo: A CASAN con-
cederá um auxílio financeiro no valor da 
menor referência da escala salarial, por 
ocasião do nascimento dos filhos, para os-
(as) trabalhadores(as), mediante a apre-
sentação de certidão de nascimento.

CLÁUSULA CENTÉSIMA SEGUNDA: PRÊ-
MIO ASSIDUIDADE 

A CASAN incluirá no PCS os termos da 
resolução de Diretoria nº 145 de 12.12.2013 
que trata sobre a possibilidade de fraciona-
mento da assiduidade.

Parágrafo primeiro: A critério do empre-
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gado (a) o prêmio assiduidade poderá ser con-
vertido em pecúnia.

Parágrafo segundo: Aos empregados (as) 
que laborarem suas atividades em turnos de 
revezamento será garantida a folga em dias 
que o mesmo estiver escalado para trabalhar

CLÁUSULA CENTÉSIMA TERCEIRA: 
COMISSÃO DE TRÂNSITO

Em até 90 (noventa) dias após a conclusão 
dos trabalhos da Comissão Paritária, consti-
tuída pelo ACT 2014/2015 e pela Portaria nº 
478 de 09.10.2014, a CASAN implementará 
o conjunto de  propostas apresentadas pela  
Comissão.

CLÁUSULA CENTÉSIMA QUARTA: LI-
CENÇA PATERNIDADE

A CASAN concederá, a titulo de licença 
paternidade, 1 (um) mês de afastamento aos 
funcionários que se tornarem pais. A licença 
será concedida a partir da data de nascimento 
ou adoção.Os demais direitos e benefícios pe-
cuniários serão os mesmos garantidos quando 
da concessão da licença maternidade.

Parágrafo Único: Em caso de falecimento da 
mãe da criança, será concedida licença ao pai, 
nos mesmos moldes da licença maternidade, 
até a criança completar seis meses de vida.

CLÁUSULA CENTÉSIMA QUINTA: 
COMISSÃO REGIMENTO CONSELHO

A CASAN, em até 45 dias após a assina-
tura deste acordo, constituirá COMISSÃO 
PARITÁRIA com o SINTAEMA com o objetivo 
de aprimorar o regimento INTERNO do Con-
selho de Administração.

CLÁUSULA CENTÉSIMA SEXTA: LIBER-
AÇÃO CHAPAS ELEIÇÃO SINTAEMA

Quando ocorrer às eleições para a diretoria 
do SINTAEMA, a CASAN concorda em liberar do 
trabalho, 8 membros de cada chapa concorrente 
ao pleito, com os mesmos critérios adotados aos 
dirigentes sindicais liberados.

CLÁUSULA CENTÉSIMA SÉTIMA: MULTA
Fica estabelecido o pagamento de 5% 

(cinco por cento) do piso da categoria, por 
cláusula descumprida, a ser recolhida em fa-
vor de cada trabalhador prejudicado.

CLÁUSULA CENTÉSIMA OITAVA: VIGÊNCIA
CLÁUSULA CENTÉSIMA NONA: FORO

Florianópolis, fevereiro de 2016

SINTAEMA – SC

1) Discussão e deliberação sobre 
Pré-Pauta de Reivindicações da Cam-
panha Salarial 2016/ 2017;

2) Discussão e deliberação sobre 
a contribuição confederativa 2016;

3) Outros Assuntos.

PAUTA DAS 
ASSEMBLEIAS REGIONAIS

CALENDÁRIO DAS ASSEMBLEIAS REGIONAIS

 

LOCAL Data Hora 
ETA São Defende/Criciúma 15/02 8h30 
Canoinhas 15/02 13h30 
ETE Santa Luzia/Criciúma 15/02 14h 
Criciúma/Manutenção 16/02 7h 
Mafra 16/02 8h30 
Criciúma/Manutenção 16/02 13h30 
Criciúma/Superintendência 17/02 8h30 
Barra do Sul/Araquari 17/02 8h30 
Videira 17/02 8h30 
Biguaçu 17/02 8h30 
Siderópolis 17/02 13h30 
Barra Velha 17/02 13h30 
Caçador 17/02 14h 
Forquilhinha 18/02 8h30 
Piçarras 18/02 8h30 
Curitibanos 18/02 8h30 
Nova Veneza 18/02 13h30 
Ilhota 18/02 13h30 
Correia Pinto 18/02 13h30 
Costa Norte/Fpolis 18/02 13h30 
Costa Sul/Leste/Fpolis 18/02 13h30 
Içara 19/02 8h30 
Campo Belo do Sul 19/02 8h30 
Santo Amaro da Imperatriz 19/02 8h30 
Almoxarifado/Criciúma 19/02 13h30 
Otacílio Costa 19/02 13h30 
ETA Morro dos Quadros 19/02 15h30 
São João do Sul 22/02 8h30 
Passo de Torres 22/02 13h30 
Chapecó 23/02 8h30 
Maracajá 23/02 8h30 
Indaial 23/02 8h30 
Turvo 23/02 13h30 
Ibirama 23/02 13h30 
Xanxerê 23/02 13h30 
Rio do Sul 24/02 7h 
Braço do Norte 24/02 8h30 
Catanduvas 24/02 8h30 
Rio do Sul/Superintendência 24/02 13h30 
Lauro Muller 24/02 13h30 
Concórdia 24/02 13h30 
Taió 24/02 16h 
Maravilha 25/02 8h30 
Ituporanga 25/02 8h30  
São Joaquim 25/02 8h30 
Agrolândia 25/02 13h30 
Urubici 25/02 13h30 
São Miguel do Oeste 25/02 13h30 
Bom Jardim da Serra 25/02 16h 
Morro da Fumaça 26/02 8h30 
Insular 26/02 7h30 
São Lourenço do Oeste 26/02 13h30 
Treze de Maio 26/02 13h30 
Seara 29/02 8h30 
Laguna 29/02 8h30 
Oficina Hidrômetro/São José 29/02 8h30 
Piratuba 29/02 13h30 
Garopaba 29/02 13h30 
Ciom/Fpolis 01/03 7h 
Palmitos 01/03 8h30 
Dionísio Cerqueira 01/03 13h30 
Ciom/Fpolis 01/03 13h30 
São José 02/03 7h 
Xaxim 02/03 8h30 
São José 02/03 13h30 
Matriz 02/03 14h 
Bombinhas / Porto Belo 03/03 8h30 


