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Pré-pauta de reivindicações 2011/2012

SINTAEMA-SC  inicia Campanha Salarial 2011/2012

Filiado à

CLÁUSULAS DE  MANUTENÇÃO 
DO ACT 2010-2011

2011 está apenas começando 
e junto  com ele  inicia um  novo 
Governo e uma nova Direção da 
Casan. Sabemos bem qual a orienta-
ção política de ambos. Certamente, 
continuaremos enfrentando 
grandes desafi os. Nosso foco 
principal será  a luta pelo 
fortalecimento da Casan e 
a manutenção e ampliação 
de nossos direitos.

Estamos dando a larga-
da da CAMPANHA SALARIAL 
2011/2012. Para estimular 
e nortear os debates, apre-
sentamos uma proposta de 
pauta de reivindicações que 
poderá ser alterada no todo 
ou em parte até a delibera-
ção fi nal nas assembleias, 
durante o mês de fevereiro. 
A  pauta  fi nal   aprovada  
pela  categoria  deverá   ser  
entregue à Direção da Casan, na 
primeira quinzena de março.

Lembramos que esta é uma 
versão resumida da pré-pauta. A 

Base nos locais de trabalho.
Em 2010, após muita persistên-

cia, conseguimos  realizar um bom 
ACORDO COLETIVO, especialmente 
no que diz respeito as alterações 

do PCS. Na Campanha Sala-
rial deste ano devemos ter 
como metas  A MANUTEN-
ÇÃO DAS CLÁUSULAS DO 
ACT 2010, O REAJUSTE SA-
LARIAL, O AUMENTO REAL 
DE SALÁRIOS, A CRIAÇÃO 
DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA, 
A MANUTENÇÃO DO PLANO 
DE SAÚDE PARA  OS  BENE-
FICIÁRIOS  DA   CASANPREV,   
A   DEMOCRATIZAÇÃO E RE-
ESTRUTURAÇÃO ADMINIS-
TRATIVA DA CASAN, entre 
outras.

Mais uma vez,  para 
obter  êxito teremos que 
travar muitas batalhas, com 

unidade e espírito de luta. Comanda-
da pela Direção do Sindicato, nossa 
categoria tem uma história de lutas 
e de conquistas. VAMOS EM FRENTE!
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- Plano de saúde;
- Plano odontológico;
- Adicional de sobreaviso;
- Auxílio educação;

- 13º salário proporcional/auxílio  
doença;
- Exames médicos;
- Vale transporte;

- Jornada de trabalho 12x48 
horas;

- Eleição do Representante no       
Conselho de Administração;

- Liberação para as assembleias 
da categoria;
- Licença maternidade;

Há 14 anos o SINTAE-
MA-SC garantiu judicial-
mente a suspensão da 
cobrança do imposto sin-
dical. A partir de então, 
o Sindicato adotou o 
método da Contribuição 
Confederativa, 
Assim,    o      trabalha-

dor   contribui     volun-
tariamente, consciente 
dos benefícios deste 
auxílio. Portanto, como 
nos anos anteriores, o 
SINTAEMA-SC propõe 
uma contribuição de 60% 
da remuneração de um 

proposta com a redação integral está 
disponível na página do Sindicato na 
internet. Para conhecê-la, acesse 
www.sintaema.org.br.

As sugestões de alterações ou de 

novas cláusulas  podem ser remeti-
das ao   Sindicato  através do  e-mail:  
secretaria@sintaema.org.br ou direta-
mente ao Diretor ou Representante de 

- Proteção coletiva;
- Acesso as informações;
- Repasse de mensalidades;
- Quadro de avisos;
- Reciclagem tecnológica;
- Responsabilidade civil;

- Política sobre AIDS/Alcoolismo 
e outras dependências quími-
cas;
- Processo de trabalho;

- Prevenção das lesões por es-
forço repetitivo (LER/DORT);

- Implantação de turnos ininter-
ruptos de revezamento;
- Produto de proteção solar.

CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2011
dia de trabalho, descon-
tado em três parcelas de 
20% nos seguintes meses: 
maio, julho e setembro 
de 2011. Lembramos 
que a decisão  será to-
mada nas assembleias 
da categoria.
A  Contribuição Con-

federativa fi nancia a 
luta dos trabalhadores, 
garantindo estrutura 
para as mobilizações 
da campanha salarial, 
a manutenção dos em-
pregos e a defesa do for-
talecimento da Casan.
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1) AUXÍLIO CRECHE: Reembolso da quan-
tia correspondente a 40% (quarenta por 
cento) da menor referência da escala 
salarial do PCS, para pagamento de 
despesas com matrícula e mensalidades, 
efetivadas e comprovadas com interna-
mento de fi lhos  na faixa etária de zero 
até 6 (seis) anos em creche ou instituição 
análoga e pré-escolar, de livre escolha do 
(a) empregado (a) que legalmente man-
tenha a guarda do fi lho.
Parágrafo único: O reembolso previsto no 
caput desta cláusula se dará até 6 (seis) 
anos de idade ou enquanto matriculado 
no ensino infantil (pré-escolar)

2) AUXÍLIO AO EMPREGADO COM FILHO 
OU CÔNJUGE PORTADOR DE NECESSI-
DADES ESPECIAIS: A Casan pagará o valor 
correspondente a 40% (quarenta por cen-
to) da menor referência da escala sala-
rial constante no PCS, a todo empregado 
que possuir fi lho, cônjuge ou dependente 
judicialmente reconhecido e comprova-
do, portador de necessidades especiais, 
observado o item 3.7.10. do PCS.

3) INCLUSÃO DIGITAL: Disponibilidade 
aos trabalhadores, inclusive àqueles que 
laboram nas áreas de  manutenção  e   
operação, terminais de computadores 
com acesso à intranet e internet, em  lo-
cal apropriado.
Parágrafo único: A  Casan  disponibilizará 
ao Sindicato cópia e acesso ao sistema 
Intranet (@casan) de seus empregados, 
bem como autorizará aos servidores, o 
acesso da home page do SINTAEMA-SC na 
rede interna de computadores.

4) REMUNERAÇÃO DA HORA EX-
TRAORDINÁRIA: A CASAN efetuará o 
pagamento do percentual de 75%  sobre 
o valor da hora normal e de 100%  sobre 
domingos e feriados.

5) VALE-REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - PAT: 
A partir do mês de maio de 2011, o valor  
será de R$26 (vinte e seis reais), por ti-
quete.
Parágrafo primeiro: Benefício aos em-
pregados afastados por motivos de férias, 
licença especial, auxílio doença, aciden-
te de trabalho, licença maternidade,e 
nos sábados, domingos, feriados para 
plantões. 

6) LIBERAÇÃO  DOS  DIRIGENTES  SIN-
DICAIS: 9 (nove)  dirigentes sindicais. 
Paragrafo único: Liberação  dos  mem-
bros  da   Diretoria   Plena    e     dos     
Representante de Base por 12 (doze) 
dias/ano para  participação em reuniões 

e/ou cursos de formação sindical, sem 
prejuízo da remuneração e das vanta-
gens contratuais

7) REPOSIÇÃO SALARIAL: Reajuste em 
01.05.2011 da escala salarial em 100% 
(cem por cento), da infl ação medida pelo 
ICV/DIEESE, aos trabalhadores da ativa e 
aposentados pelo PDI-PDVI.

8) GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS: Parcela 
única de R$1.000 (mil reais), em vale ali-
mentação, no mês de gozo das férias.
 
9) ABONO DE NATAL: A CASAN até 
20.12.2011 pagará aos empregados da 
ativa e desligados através do PDI e PDVI  
R$1.000 (mil reais) em vale alimenta-
ção.

10) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS (PLR): 
Em havendo lucro líquido apurado  no 
exercício de 2011,  a CASAN  pagará no 
mês de abril de 2012, 5% do lucro obtido 
no exercício de 2011 a  todos seus em-
pregados da ativa  e aos  Dirigentes da 
Empresa, participação de lucros e resul-
tados, cujo critério será o de distribuição 
em valores iguais a todos, independente 
do cargo que ocupem e da remuneração 
que percebam. 

11) AUXÍLIO  FUNERAL:  Em  caso  de  
rescisão contratual por falecimento de 
empregado a  CASAN cobrirá as despesas 
de funeral,  até o limite de R$3.000 (três 
mil reais).

12) CASANPREV: A Casan aplicará pro-
postas elaboradas pela Comissão Pari-
tária sobre o Estatuto da CASANPREV e 
o regulamento de benefícios do Plano de 
Complemento à Aposentadoria em seus 
itens (entre outros) 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.2, 2.2.1, 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.4, 
2.4.1, 2.5, 2.5.1, 2.6, 2.7, 3, 3.1, 3.2, 
3.3, especialmente o plano de saúde, 
seguindo exemplo de entidades tradicio-
nais e co-irmãs.

13) PRÊMIO POR CONCLUSÃO DE CURSO 
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR: 
Para curso de nível médio e superior, 
a CASAN pagará o valor equivalente ao 
percentual de 40% (quarenta por cento) e 
80% (oitenta por cento) respectivamente, 
da menor referência da escala salarial 
constante do Plano de Cargos Salários.

14) COMPLEMENTAÇÃO AUXÍLIO DOEN-
ÇA: Concessão, a partir de 01.05.2011, 
a seus empregados em licença médica, 
vinculada aos casos de acidente de tra-
balho, doenças graves (Lei Federal n° 
8112 - ART 186) e doenças profi ssionais, 
um auxílio fi nanceiro a título de comple-
mentação da remuneração, enquanto 
perdurar o afastamento. Para os demais 
casos de afastamentos por licença médi-

CLÁUSULAS NOVAS

Tempo funcional 
do sistema (inin-
terruptamente )

Turno de 
trabalho 

diário

F o l g a s  
propor-
cionais

8 8 32

10 10 40

12 6 24

12 12 48

14 7 28

16 8 32

18 6 24

18 9 36

20 10 40

24 6 24

24 8 32

24 12 48

Parágrafo primeiro: Podendo ser horário 
fi xo ou com revezamento, de comum 
acordo entre as partes.
Parágrafo segundo: Durante a jornada es-
tabelecida no caput desta cláusula, será 
concedido um intervalo de 15 minutos ou 
1(uma) hora, conforme a carga horária, 
para repouso e/ou alimentação. A per-
manência do empregado nas dependên-
cias da Empresa durante o período de in-
tervalo, por opção própria, não implicará 

15) JORNADA REDUZIDA PARA MANUTEN-
ÇÃO E AT. PÚBLICO: A CASAN, aplicará 
a jornada de 6 (seis) horas diárias, com 
30 (trinta) horas semanais, de segunda a 
sexta feira, possibilitando dois turnos de 
trabalho,das 7h às 13h e das 13h às 19h, 
nas áreas de manutenção e atendimento 
ao público.
Parágrafo primeiro: A adesão será de 
forma voluntária, mediante a assinatura 
de um termo aditivo individual, resguar-
dando aos trabalhadores o  direito  de 
deixar de fazer a nova jornada.
Parágrafo segundo: A CASAN adotará a 
referida jornada para os demais setores, 
onde houver possibilidade. 

16) JORNADA DE TRABALHO/TURNO DE 
REVEZAMENTO/CONTÍNUO EM  ETAS/
ETES (conforme tempo funcional do 
sistema ininterruptamente): Manuten-
ção dos turnos de revezamento em todas 
as ETAS, para as equipes com jornada 
diária de trabalho de 6 (seis) à 12 (doze) 
horas, ininterrupta; não podendo ultra-
passar a 36 (trinta e seis) horas semanais, 
de acordo com o inciso XIV, do artigo 7º 
da CF e cláusula 19ª do ACT.2010/2011.

CLÁUSULAS DE 
MANUTENÇÃO, 
COM ALTERAÇÕES

ca, a concessão deste benefício será pelo 
prazo máximo de 90 (noventa) dias a 
cada período de 6 (seis) meses.  
Parágrafo único: O auxílio  fi nanceiro 
relativo ao complemento estabelecido 
no caput desta cláusula está limitado até 
o valor equivalente a referência 58 da es-
cala salarial.
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em pagamento de horas extras.
Parágrafo terceiro: A implantação será 
por adesão voluntária dos empregados da 
unidade (sistema). 
Parágrafo quarto: O operador, enquanto 
escalado para trabalhar na ETA/ETE, não 
poderá em hipótese nenhuma se ausen-
tar da estação, para outras tarefas que 
não sejam relacionadas com a operação 
do sistema.
Parágrafo quinto: A jornada de trabalho 
nas ETAS/ETES não poderá ultrapassar a 
36 horas semanais

17) PRODUTIVIDADE: A CASAN distribuirá 
a seus empregados, no mês de março de 
2012, de forma linear, o percentual de 
8% (oito por cento) do incremento na ar-
recadação, do exercício de 2011 em rela-
ção a 2010.
Parágrafo único: Para efeito de apuração 
deste valor, serão desconsideradas as ar-
recadações dos Municípios que saíram do 
sistema CASAN, no ano de 2010  e even-
tualmente saírem no ano de 2011.

18) DEMOCRATIZAÇÃO DA CASAN: A 
CASAN garantirá que o Conselho de Ad-
ministração seja constituído da seguinte 
forma: 01 (um) representante do Gover-
no do Estado, 02 (dois) representantes do 
poder concedente (Municípios), 02 (dois) 
representantes do Movimento Popular, 01 
(um)  representante  do Movimento Sin-
dical,  01  (um)  representante  dos  Tra-
balhadores da CASAN, sendo estes eleitos 
através de suas entidades representati-
vas. Em caso de alteração estatutária, a 
CASAN manterá idêntica proporção. 
Parágrafo único: A CASAN assegurará 
que os cargos com funções gratifi cadas, 
em todos os níveis, serão preenchidos 
mediante a defi nição de um perfi l téc-
nico condizente com a função e posterior 
eleição direta, fi cando a regulamentação 
a cargo de uma comissão  com prazo de 
60 (sessenta) dias após a assinatura do 
ACT. 
  
19) TERCEIRIZAÇÕES/CONCURSO PÚ-
BLICO: A CASAN deixará de contratar 
empresas terceirizadas, prefeituras  e 
estagiários extracurriculares  para  a 
execução de serviços fi ns da  Empresa,  
substituindo por servidores concursados  
no prazo de até 90 (noventa) dias da as-
sinatura deste ACT.
Parágrafo primeiro: Para cada rescisão 
do contrato de trabalho, seja pelo PDVI 
ou demais formas de rescisões, fi ca ga-
rantida a admissão de um novo trabalha-
dor através de concurso público. 
Parágrafo segundo: O Sindicato partici-
pará de todo o processo de elaboração e 
realização do concurso público. 
Parágrafo terceiro: Enquanto perdurar a 
mão de obra de terceiros, a CASAN as-
segurará a extensão dos direitos e bene-
fícios contidos em Acordos Coletivos de 

Trabalho, Plano de Cargos e Salários, e 
CLT, a todos os trabalhadores contratados 
através de empresas terceirizadas. 
Parágrafo quarto: Para a contratação de 
estagiários curriculares, a Casan manterá 
política de divulgação pública das vagas 
e necessidades e aplicará prova para 
seleção, quando o número de inscritos for 
superior ao número de vagas oferecidas. 
Caberá a Gerência de Recursos Humanos 
(GRH), realizar  todo o processo. 

20) ATESTADO  MÉDICO  PARA  ACOM-
PANHANTE: A CASAN aceitará atestado 
médico  de  pai/mãe  ou  outro repre-
sentante legal dos fi lhos ou dependentes, 
podendo ser pais/fi lhos, para consultas, 
exames médicos/dentista e para o perío-
do em que estejam hospitalizados.
Parágrafo   primeiro:   A   CASAN   con-
cederá abono de falta de até oito horas 
por   semestre  para   pai/mãe acom-
panharem seus fi lhos de até 14 anos em 
reuniões escolares e assemelhados, me-
diante comprovante.
Parágrafo segundo: A partir da assina-
tura deste ACT, a Casan compromete-se a 
aceitar os atestados médicos apresenta-
dos pelos servidores. Os atestados  médi-
cos somente poderão ser questionados 
mediante  laudo  emitido por uma junta 
médica devidamente convocada para o 
caso. Fica proibida a exigência da CID nos 
atestados médicos.

21) PROGRAMAS SOCIAIS: A CASAN ga-
rantirá o reembolso de medicamentos 
(auxilio farmácia), auxílio natalidade, 
auxílio oftalmológico, etc, conforme cri-
térios que vinham sendo praticados pela 
FUCAS, até o benefício voltar a ser admi-
nistrado pela FUCAS ou outra Entidade, 
CASVIDA por exemplo, conforme ítens da 
cláusula trigésima nona ACT. 2008/2009.

22) PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PROFIS-
SIONAL: A CASAN manterá atualizado o 
perfi l de todos os seus profi ssionais/em-
pregados, de acordo com o que preceitua 
o decreto nº 3.048 de 06.05.1999.

23) ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO: 
A CASAN pagará a todos os seus emprega-
dos,  triênio no percentual de 6% (seis por 
cento) para o(s) próximo(s) período(s) 
de 3 (três) anos de serviços prestado(s), 
limitado ao percentual máximo de 31% 
(trinta e um por cento), calculado so-
bre a remuneração; a partir de então, 
o adicional por tempo de serviço, será 
pago em rubrica separada, na forma de 
anuênio, por ano trabalhado, no percen-
tual de 1% (um por cento) sobre o salário 
nominal, até o limite de  36% (trinta e 
seis por cento).
Parágrafo único: Fica assegurado o 
pagamento do percentual referente aos 
triênios  adquiridos  em  período ante-
riores.

24) QUEBRA DE CAIXA: Fica instituído 
o percentual de 9% (nove por cento) 
da última referência da escala salarial 
na forma de gratifi cação mensal pelo 
chamado quebra de caixa ao emprega-
do responsável pelo caixa da Empresa, 
quando no exercício da função. 
 
25) ESCALA DE FÉRIAS: Fica instituída 
a escala de férias anual para todos  os 
trabalhadores da CASAN, sendo que o 
período de gozo, o empregado poderá 
defi nir durante os 12 (doze) meses do 
ano, respeitando a proporção de 1/12 
avos por Unidade. Esta escala e seus di-
reitos entram em vigência imediata, por-
tanto aplicam-se para o primeiro período 
de gozo de férias e não quando do venci-
mento do segundo período. 
Parágrafo Único: Fica garantido o paga-
mento do abono pecuniário e do 13º sa-
lário quando da concessão de férias.
 
26) PONTO FACULTATIVO: A CASAN cum-
prirá o cronograma de pontos facultativos 
determinados pelo Governo do Estado. 
  
27) HORÁRIO FLEXÍVEL: A CASAN deverá 
instituir um horário fl exível na Empresa, 
entre 07:00h e 19:00h horas, num prazo 
de 30 (trinta) dias, após a assinatura do 
ACT,  visando adequar as necessidades 
dos profi ssionais, otimizando os serviços 
na Empresa, com opção no dia a dia do 
servidor escolher a hora da chegada e da 
saída, respeitando o período e a jornada 
de trabalho de 08:00 hs. diárias, sem 
direito a compensação em outros dias e 
recebimento de horas extras, em comum 
acordo com os Sindicatos.

28) UNIFICAÇÃO DO VALOR DE DIÁRIAS: 
A partir da assinatura deste ACT, a CASAN 
padronizará em valor único, as diárias de 
seus trabalhadores.
  
29) AUXÍLIO TRANSPORTE: A CASAN 
auxiliará com veículo próprio ou ajuda 
fi nanceira,, os trabalhadores que se des-
locam de um município para outro sem 
que tenha linha de ônibus para os mes-
mos  poderem chegar em seus locais de 
trabalho. 
Parágrafo primeiro: A CASAN também 
auxiliará com veículo próprio ou ajuda 
fi nanceira, os trabalhadores que cum-
prem jornadas de trabalho em turnos nas      
ETAS / ETES, onde não existe linhas de 
ônibus ou ônibus naqueles horários.
Parágrafo segundo: O cumprimento des-
ta cláusula atende Lei do Vale Transporte 
em sua amplitude.

30) PERICULOSIDADE/ MOTO E  EQUIPA-
MENTO PESADO: A CASAN  pagará per-
centual de 30 % (trinta por cento) do piso 
inicial de motorista como adicional de 
periculosidade, para trabalhadores que 
pilotarem motocicletas e equipamento 
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Cidade Dia Hora Local 

Chapecó 14/02 08:00 CASAN

Seara 14/02 13:30 CASAN

Concórdia 15/02 08:00 CASAN

Imbituba 15/02 08:00 CASAN

Bombinhas 15/02 08:00 CASAN

Indaial 15/02 08:00 CASAN

Palmitos 15/02 13:30 CASAN

Laguna 15/02 13:30 CASAN

Piçarras/Penha 15/02 13:30 CASAN

Ibirama 15/02 13:30 CASAN

São M. do Oeste 16/02 08:00 CASAN

Criciúma 16/02 08:00 CASAN

Araquari 16/02 08:00 CASAN

Rio do Sul 16/02 08:00 CASAN

São José do Cedro 16/02 13:30 CASAN

Turvo 16/02 14:00 CASAN

Baln. Barra do Sul 16/02 13:30 CASAN

Taió 16/02 13:30 CASAN

Maravilha 17/02 08:00 CASAN

Gravatal 17/02 08:00 CASAN

Ilhota 17/02 08:00 CASAN

Curitibanos 17/02 08:00 CASAN

São Lourenço do Oeste 17/02 13:30 CASAN

Braço do Norte 17/02 13:30 CASAN

Guabiruba 17/02 13:30 CASAN

Caçador 17/02 13:30 CASAN

Videira 18/02 08:00 CASAN

Xanxerê 18/02 08:00 CASAN

Xaxim 18/02 10:30 CASAN

Correia Pinto 18/02 13:30 CASAN

Ponte Serrada 21/02 08:00 CASAN

Catanduvas 21/02 13:30 CASAN

Faxinal dos Guedes 22/02 08:00 CASAN

Canoinhas 22/02 08:00 CASAN

Mafra 22/02 14:00 CASAN

São Domingos 22/02 13:30 CASAN

Pinhalzinho 23/02 08:00 CASAN

Dionísio Cerqueira 23/02 13:30 CASAN

Mondaí 24/02 13:30 CASAN

Otacilio Costa 24/02 13:30 CASAN

São Joaquim 24/02 08:00 CASAN

Abelardo Luz 25/02 13:30 CASAN

Florianópolis 02/03 08:30 ASCAN

Florianópolis/Matriz                        03/03 08:30 Auditório

Calendário de 
Assembleias Regionais

pesado da Empresa.
Parágrafo  único: Aos trabalha-
dores que atuem nas áreas de 
manutenção,em cidades onde há 
sistemas de gás subterrâneos nas vias 
públicas, a CASAN pagará o percen-
tual de 40% ( quarenta por cento) do 
salário base de cada um. 

31) CELULAR/VEÍCULO-CASAN: Dis-
ponibilidade de aparelho de telefone 
celular e/ou rádio comunicação, nos 
veículos da Empresa aos trabalha-
dores, inclusive para aqueles/as que 
permanecerem a disposição da Empre-
sa na forma de sobreaviso, bem como 
as condições de trabalho necessárias 
aos seus empregados para desenvolvi-
mento pleno de suas atividades.

32) AJUDA DE CUSTO: Pagamento 
de ajuda de custo para os emprega-
dos que trabalham em outra cidade, 
motivados por transferências de in-
teresse da Empresa, no valor  equiva-
lente a 25% (vinte e cinco por cento) 
da remuneração do empregado, com 
permanência defi nitiva ou somente 
durante a semana. 
Parágrafo primeiro: Nos casos em 
que não necessitar troca de domicilio 
do empregado a Empresa pagará as 
despesas de hospedagem, alimenta-
ção e transporte entre a cidade de 
residência e o local de prestação de 
serviço.

33) GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO 
DE FUNÇÃO: Os  trabalhadores  que  
vierem acumular tarefas além das de-
scritas no PCS para o cargo em que es-
tiver enquadrado, receberão mensal-
mente gratifi cação de 50% (cinqüenta 
por cento) do piso inicial do cargo em 
que estiver desenvolvendo novas tare-
fas.

34) ACERVO TÉCNICO: A CASAN for-
necerá ao SINTAEMA/SC anualmente 
e sempre que for solicitado o acervo 
técnico de seus engenheiros, arquite-
tos, geólogos e técnicos, que neces-
sariamente deverá conter atestado da 
experiência adquirida a serviço da Em-
presa, sua participação em estudos, 
planos e projetos, obras e serviços.

35) OUVIDORIA: A CASAN compro-
mete-se a manter os critérios relati-
vos a Ouvidoria Interna, conforme ar-
tigos 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.

36) REESTRUTURAÇÃO  ADMINISTRA-
TIVA  ORGANIZACIONAL / PROFIS-
SIONALIZAÇÃO DA CASAN:
A CASAN compromete-se a efetuar 
reestruturação organizacional visan-
do a profi ssionalização da mesma. 
Entre outras medidas, reduzirá para 
5(cinco) Diretores Executivos, fi m da 
contratação de Consultores/Assesso-
res em caráter  permanente e redução 
signifi cativa do número de funções 
gratifi cadas.
Parágrafo único: A CASAN garantirá 
que no mínimo 02 (dois)  Diretores  
Executivos sejam do quadro  efetivo 
da mesma, sendo escolhidos através 
de eleição direta entre empregados. 

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

38) CAIXA DE ASSISTÊNCIA: A CASAN 
compromete-se a  constituir a CAIXA 
DE ASSISTÊNCIA, sendo a  PATROCINA-
DORA da mesma a seus empregados  
da ativa, bem como os aposentados 
pelo programa (PDVI) participantes 
da Casanprev, tendo como objetivo 
principal a administração do plano de 
saúde.
Parágrafo primeiro: A Casan, através 
da Caixa de Assistência, garantirá a 
continuidade do  plano de saúde  nos 
moldes do  pessoal  da  ativa, aos  
benefi ciários da Casanprev.

39) INSALUBRIDADE - PERICU-
LOSIDADE: A Casan padronizará o 
pagamento de insalubridade e peri-
culosidade a todos  os  empregados  
que  desenvolverem atividades  em 
condições insalubres e periculosas.
Parágrafo Único: O percentual de pe-
riculosidade será pago sobre a remu-
neração do empregado

40) MULTA: Pagamento de 5% (cinco 
por cento) do piso da categoria, por 
cláusula descumprida, a ser recolhida 
em favor de cada trabalhador preju-
dicado.

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

SINTAEMA-SC

1) Discussão e deliberação sobre a Pré-pauta de 
Reivindicações da Campanha Salarial 2011/2012;
2) Discussão e deliberação sobre a contribuição 
confederativa 2011;
3) Outros assuntos.

Pauta das Assembleias Regionais

Participe das Assembleias Regionais

Sua presença é fundamental!


