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ATA DA TRECENTÉSIMA (300ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E 
SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024. 
 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de julho de 2014, às 9h (nove horas) na Companhia 
Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, CNPJ nº 82.508.433/0001-17, NIRE 
nº 42300015024, em sua sede social na Rua Emílio Blum nº 83, nesta capital, 
reuniram-se os membros do Conselho de Administração desta Companhia, os 
Senhores Valter José Gallina - Presidente, Enio Andrade Branco, Nery Antonio 
Nader, Pedro Bittencourt Neto, Jucélio Paladini e Roberto Schulz, conforme 
assinaturas que constam do Livro de Presenças, constituindo o “quorum” exigido 
pelo Artigo 15 – Parágrafo Terceiro, do Estatuto Social, consoante convocação da 
Presidência, registrando a ausência justificada dos conselheiros Nelson Gomes 
Mattos e Ernani Bayer. Abrindo os trabalhos o Senhor Presidente deu boas vindas 
agradecendo a presença de todos e convidou o Chefe de Gabinete, Senhor Rubens 
Cruz de Aguiar, para secretariar a presente reunião, na forma regimentar. A seguir 
solicitou a leitura da Ordem do Dia, com o seguinte teor: I – Homologação do ACT 
2014/2015; II – Outros Assuntos de Interesse da Sociedade. Finda a leitura, o 
Senhor Presidente passou para o Primeiro item da Ordem do Dia : Análise e 
Aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2014/2015. O Presidente solicitou 
a presença do Diretor Administrativo que informou ao Conselho que o processo de 
negociação com os sindicatos da categoria levou mais de 3 (três) meses de 
tratativas, sendo a proposta construída objetivando: preservar os benefícios já 
conquistados; Reajustar os salários das categorias no patamar inflacionário ocorrido 
no período (maio/2013 a abril/2014); Ajustar as faixas salariais dos empregados com 
base nos trabalhos realizados pela Comissão Paritária, constituída para esse fim em 
27/9/2012, por meio da Portaria nº 432/2012; Evitar uma greve geral de todas as 
categorias, agendada para o dia 26/6/2014. Tal situação provocaria, com certeza, 
inúmeros transtornos à CASAN, porém o principal seria os prejuízos para a 
sociedade catarinense. Diante deste cenário e considerando as limitações em razão 
do período eleitoral, foram apresentadas as justificativas das alterações efetivadas 
neste ACT, como segue: Com relação ao reajuste salarial:  O índice de reposição 
aplicado a ser aplicado a todos os empregados é o INPC do período de maio/2013 a 
abril (5,81%), a exemplo dos anos anteriores. Com relação à cláusula da 
Comissão do PCS:  Os estudos foram realizados por Comissão Paritária constituída 
em 2012, conforme previsto no ACT 2012/2013. A comissão identificou a 
compactação das faixas salariais dos cargos ocorridas de 2004 a 2010. O estudo 
inicial apresentou um custo total/mês de implantação da descompactação de R$ 
830.929,09 (oitocentos e trinta mil e novecentos e vinte e nove reais e nove 
centavos). Diante do elevado valor de impacto e visando compatibilizar o 
atendimento as demais reivindicações dos Sindicatos, foi estabelecido em reunião 
de negociação, que a descompactação para os empregados atingidos (1182), cerca 
de 51,32% do quadro de pessoal, poderia ser de até 2 referências da escala, ou 
seja, com aplicação de percentuais que variam de 1,64% (uma sub-referência) a 
10% (duas referências).  Com isso, foi possível gerar uma redução mensal no 
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impacto de R$ 389.840,01 (trezentos e oitenta e nove mil oitocentos e quarenta reais 
e um centavo). Com relação ao acelerador de carreira:  Na hipótese de aplicação 
linear da descompactação para todos os cargos, ou seja, caso fossem readequadas 
as faixas salariais dos cargos, ocorreria um aumento nas despesas de pessoal 
incompatível com a política de investimentos necessária ao contínuo crescimento da 
empresa. A Comissão pautou seus entendimentos procurando encontrar uma 
solução, cujo resultado final fosse factível, considerando a realidade financeira da 
Empresa e promovesse um equacionamento das distorções apontadas. Nesse 
sentido, foi proposta a aplicação de um acelerador de carreira, cujo percentual de 
3,31% (duas sub-referências) foi definido em negociação coletiva com os sindicatos, 
visando dar um nivelamento inicial mínimo entre os empregados que estavam com 
mais de 2 anos de carreira, considerando como data de corte 30/04/2014. Com 
relação às demais cláusulas, que tratam dos princip ais benefícios: Os reajustes 
a serem praticados neste ACT, a exemplo de anos anteriores, conforme 
demostrado, seguem com variações percentuais diferenciadas do INPC, em razão 
das particularidades com relação ao mercado, a exemplo do aumento da cesta 
básica e a mensalidade das creches. Por outro lado, o incremento em outros 
benefícios está relacionado com outras políticas praticadas pela empresa, como por 
exemplo: o incentivo à qualificação profissional, reconhecendo que a conclusão de 
curso técnico e superior são fatores motivacionais importantes na política de 
recursos humanos. A correção do valor das gratificações para dirigir, que representa 
uma grande economia para a empresa, em virtude de dispensar um empregado 
exclusivo para esta função, além de reconhecer também as responsabilidades 
inerentes aos riscos de assumirem essa atividade (multas e acidentes). Segue 
abaixo quadro resumo das principais alterações entre o ACT 2013/2014 e 
2014/2015: x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

REAJUSTE SALARIAL- A PARTIR 
DE MAIO/2014 

5,81% 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS ACT 2013/2014 ACT 2014/2015 

Vale Refeição/Alimentação 660,00 748,00 

Auxílio Creche 428,63 500,00 

Auxílio ao Empregado Com Filho 
Ou Cônjuge PNE 428,63 500,00 

Nível Médio 158,38 186,89 Prêmio por 
Conclusão Nível Superior 316,77 373,79 

Motorista 375,05 450,00 Gratificação por 
Acúmulo Função  Op. Eq.Pesado  396,49 475,00 

Fundo para multas e acidentes de 
trânsito 

Constituir comissão para estudar a formação de 
fundo para cobertura de multas e acidentes de 
trânsito.  

Gratificação de Férias 900,00 1.000,00 

Abono de Natal 900,00 1.000,00 

Vale Cultura – Lei nº 12.761, de 27 
de dezembro de 2012  

50,00 - de acordo com a legislação (Implantação a 
partir da conclusão do processo licitatório). 
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Insalubridade 

Pagamento com base de cálculo pelo salário mínimo 
regional, (R$ 835,00) conforme inciso I, da Lei 
Complementar n°612/2013.  

Constituição de Comissão elaborar estudos e 
apresentar proposta à diretoria colegiada sobre os 
procedimentos ligados ao pagamento de adicionais 
de periculosidade e insalubridade 

Jornada de trabalho para área de 
manutenção  

Implantação de jornada de trabalho de 6 horas diárias 
de segunda a sexta, com um sábado de trabalho por 
mês, para os empregados que atuam exclusivamente 
na manutenção das agências de grande porte,e nas 
de médio porte, onde for possível. 

Jornada de trabalho para 
atendimento ao Público 

Implantação de jornada de trabalho de 6 horas diárias 
de segunda a sexta, para os empregados que atuam 
no atendimento ao público das agências de grande 
porte. 

Acelerador de Carreira  

Implementação na folha de pagamento de maio/2014, 
de um acelerador de carreira correspondente a duas 
sub-referências (3,31%) para os empregados 
admitidos até 30/04/2012.  

Comissão Paritária PCS – Instituída 
pela Portaria 432, de 27 de 
setembro de 2012 

Implementação da descompactação salarial com 
movimentação na carreira de até duas referências 
(de 1,64% a 10%) aos empregados contemplados de 
acordo com a conclusão dos trabalhos da Comissão, 
cuja quitação se dará em janeiro/2015 e em 
janeiro/2016.  

A CASAN através de comissão paritária, continuará 
reavaliando as faixas salariais com a aplicação de 
pesquisa salarial de mercado que subsidiará os 
encaminhamentos da comissão.  

Vacinas  

A CASAN reembolsará a seus empregados   os 
custos referentes a vacinas contra gripes, inclusive 
a influenza A/H1N mediante a apresentação de 
comprovante (nota fiscal).  

Óculos de Proteção  

A CASAN disponibilizará durante a vigência deste 
acordo óculos de proteção aos empregados que 
desenvolvam atividades expostos aos raios solares e 
partículas volantes.  

Fracionamento de Férias  

A CASAN, na vigência deste acordo, implementará o 
fracionamento das férias em dois períodos desde que 
requerido pelo empregado, conforme previstos nos 
parágrafos 1º e 2º do artigo 134 da CLT. 

Adequação da Faixa Salarial à Lei 
4.950-A/66 

A CASAN cumprirá a lei nº 4950-A de 1966, 
reajustando os salários de seus Engenheiros, 
Arquitetos, na forma da política salarial praticada pela 
Empresa. 
 A partir de 01/05/2014, a CASAN reajustará o piso 
das carreiras de que trata o caput ao valor 
equivalente a referência 36 B, motivo pelo qual, na 
mesma data concederá duas sub-referencias, a título 
de acelerador de carreira, a todos os empregados 
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ocupantes destes cargos que não tenham sido 
atingidos na mesma proporção pelo aumento do piso 
(limite geral de 2 sub-referencias).   
A CASAN e os sindicatos, constituirão comissão 
paritária para realizar estudos das faixas salariais dos 
cargos elencados no caput com o objetivo de verificar 
formas de viabilizar a aplicação de reajustes e/ou 
progressões na carreira destes cargos em virtude do 
cumprimento da lei 4.950-A/66. O resultado dos 
trabalhos será apresentado à diretoria colegiada, 
estando qualquer nova alteração atrelada à sua 
aprovação, seguida do conselho de administração, 
mediante termo aditivo ao ACT. 

Proposta de Reajuste para Funções Gratificadas: Estabelecer o mesmo 
percentual atribuído aos salários dos empregados no percentual de 5,81% (cinco 
vírgula oitenta e um por cento) a partir de 1º/5/2014, com impacto médio mensal na 
ordem de R$ 26.400,00 (vinte seis mil e quatrocentos reais) já inclusos no quadro 
geral de incremento da folha de pagamento. O Conselho, após análise e discussão 
da matéria, decidiu aprovar o Acordo Coletivo de Trabalho 2014/2015, firmado com 
os seguintes Sindicatos representantes dos empregados da Companhia: SINTAEMA 
– Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de Santa 
Catarina); SINDALEX – Sindicato dos Advogados no Estado de Santa Catarina; 
SINSESC – Sindicato dos Profissionais e Estudantes de Secretariado no Estado de 
Santa Catarina; INTERSINDICAL – Formada pelo Sindicato dos Engenheiros no 
Estado de Santa Catarina, pelo Sindicato dos Economistas no Estado de Santa 
Catarina, pelo Sindicato dos Administradores no Estado de Santa Catarina, pelo 
Sindicato dos Técnicos Industriais de Santa Catarina e pelo Sindicato dos 
Contabilistas da Grande Florianópolis; determinando à Diretoria Executiva, por meio 
da Diretoria Administrativa, as providências decorrentes desta decisão junto às 
unidades envolvidas. Decidiu ainda acolher proposição formulada pelo Conselheiro 
Pedro Bittencourt Neto, determinando à Diretoria Executiva que apresente, na 
próxima reunião, plano de ação contendo as medidas de redução de custos que 
serão adotadas visando compatibilizar o fluxo de caixa com o aumento da despesa 
gerada pelo Acordo, lembrando que os impactos da revisão tarifária  somente terão 
incidência a partir do mês de agosto de 2014, enquanto que o ACT retroage seus 
efeitos ao mês de maio. Além disso, os reajustes programados para 2015 e 2016, 
cumulativamente aos demais benefícios concedidos irão superar o índice de 
recomposição tarifária autorizado na ordem de 7,15%. Segundo item da Ordem do 
Dia: Outros Assuntos de Interesse da Sociedade: a) Referendar a Resolução nº 
011/2014: O Conselho após exposição da Presidência, decidiu ratificar a Resolução 
nº 011, de 12/6/2014, aprovando a alteração do item 5, da Resolução nº 033, de 30 
de setembro de 2009, que passa a viger com a seguinte redação: “5. Os auditores 
somente poderão ser cedidos a outros órgãos da Administração Pública Federal, 
Estadual ou Municipal, quando designados para exercer cargo em comissão, sem 
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ônus para a origem ou mediante o ressarcimento dos salários e encargos sociais à 
CASAN”. b) Liberação de membros do SINTAEMA: O Conselho, acolhendo 
proposição do Conselheiro Jucélio Paladini, deliberou por recomendar à Diretoria 
Executiva que libere os membros da Diretoria Plena do Sintaema, até 12 (doze) dias 
por ano, para participarem de reuniões de diretoria, cursos de formação, congressos 
e seminários, sem prejuízo das respectivas remunerações. Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e suspendeu os trabalhos para 
confecção desta ata que foi lida e aprovada pelos Senhores Conselheiros, Valter 
José Gallina - Presidente, Enio Andrade Branco, Nery Antonio Nader, Pedro 
Bittencourt Neto, Jucélio Paladini e Roberto Schulz, e vai assinada pelos Senhores 
Presidente do Conselho e pelo Secretário, com a recomendação de registro na 
JUCESC. Certifico que a presente ata é cópia fiel à transcrita no Livro de Atas do 
Conselho nº 15, às fls. 22 a 26. 
 
 
 
 
 

VALTER JOSÉ GALLINA 
Presidente do Conselho de Administração 

 
 
 
 
 

RUBENS CRUZ DE AGUIAR 
Chefe de Gabinete e Secretário 

 


