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ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEXTA (276) REUNIÃO DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS 
E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024. 
 

Aos onze dias do mês de outubro de 2011, 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 Emilio Blum nº 83, nesta capital, 
reuniram-se os membros do Conselho de Administração desta Companhia, os 
Senhores Dalírio José Beber - Presidente, e demais membros Pedro Bittencourt 
Neto, Jucélio Paladini, Nelson Gomes Mattos, Adeliana Dal Pont, Enio Andrade 
Branco, Saulo Sperotto e Nery Antonio Nader, conforme assinaturas que constam do 
Livro de Presenças, constituindo o “quorum” exigido pelo Artigo 15 – Parágrafo 
Terceiro, do Estatuto Social, consoante convocação da Presidência. Abrindo os 
trabalhos, o Senhor Presidente deu boas vindas agradecendo a presença de todos, 
convidando o Chefe de Gabinete, Senhor Rubens Cruz de Aguiar, para secretariar a 
presente reunião. A seguir solicitou a leitura da Ordem do Dia, com o seguinte teor: I 
– Autorização para contratação de financiamento junto a Caixa Econômica Federal. 
II – Reformulação da estrutura organizacional da Companhia (Resolução nº 010, de 
2/5/2011). III – Extinção da Agência de Três Barras e Criação da Agência de Barra 
Velha. IV – Outros assuntos de interesse da Sociedade. Finda a leitura, o Senhor 
Presidente passou para o Primeiro item da Ordem do Dia : Autorização para 
contratação de financiamento junto a Caixa Econômica Federal: O Presidente 
da sessão solicitou a presença do Diretor Financeiro e de Relações com os 
Investidores, Senhor Laudelino de Bastos e Silva, para relatar a matéria. O Diretor 
esclareceu que em 8/8/2011 a Caixa Econômica Federal, promoveu o 
enquadramento de 17 projetos elaborados pela CASAN junto ao Programa 
“Saneamento para Todos” do Governo Federal (PAC 1 e 2). O investimento 
projetado é da ordem de R$ 401.717.431,85, sendo que será financiada pela CAIXA 
a importância de R$ 375.507.507,00, restando à CASAN o pagamento, com 
recursos próprios, o valor de R$ 26.209.924,85 a título de contrapartida. O programa 
prevê a assinatura dos contratos na data limite de 31/12/2011. A operação será 
financiada pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com recursos do FGTS e 
autorização do MCidades, conforme IN nº 40/2009, Portarias nºs 534/2010 e 
411/2011. A operação conta com o prazo de carência limitado a 48 meses (2 anos) e 
prazo total para amortização do capital em 240 meses (20 anos). Os juros propostos 
são de 6% a.a., acrescidos de 2% a.a. de taxa de administração, mais atualização 
monetária relativa à variação da UPR (Unidade Padrão de Referência – FGTS = 
1,26% a.a. (Base Ago/2011). A garantia da operação será por meio de cessão 
fiduciária de recebíveis a ser operacionalizada diretamente pela CAIXA junto à conta 
corrente centralizada da arrecadação da CASAN. Frente à demanda imposta à 
CASAN pelas Prefeituras concedentes para ampliação dos serviços de coleta e 
tratamento do esgoto sanitário urbano, o Diretor é de parecer favorável pela 
contratação do financiamento ora proposto, visto que a CASAN não possui “Capital 
Próprio” suficiente para assumir este volume de investimentos. A operação em 
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questão somada ao conjunto do “Passivo” já existente da Companhia colocará a 
CASAN com os seguintes indicadores: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Indicadores Financeiros  Índices de Junho/2011 Índices c/Financiamento 

CAIXA 
Endividamento Geral 44,6% 65,6% 
Endividamento Financeiro 12,1% 33,1% 
Obs.: Fórmulas:       Endividamento Geral = (PC + PELP) / AT 
    Endividamento Financeiro (Empréstimos e Financiamentos PC + PELP) / AT 

O Diretor ressaltou ainda que o financiamento a ser contratado gerará novos ativos, 
o que diluirá os efeitos nos indicadores ao final do período de imobilização. O 
Conselho, considerando a proposição apresentada pela Diretoria Financeira e de 
Relações com os Investidores, para contratação de financiamento junto à Caixa 
Econômica Federal; A demanda imposta à CASAN pelo Poder Concedente, visando 
à ampliação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto sanitário urbano; Que em 
8/8/2011 a Caixa Econômica Federal promoveu o enquadramento de 17 projetos 
elaborados pela CASAN junto ao Programa “Saneamento para Todos” do Governo 
Federal (PAC 1 e PAC 2); Que o investimento projetado é da ordem de R$ 
401.717.431,85, sendo que será financiada pela CAIXA a importância de R$ 
375.507.507,00, restando à CASAN o pagamento, com recursos próprios, do valor 
de R$ 26.209.924,85 a título de contrapartida; Que a Companhia não possui “Capital 
Próprio” para assumir este volume total de investimentos propostos, dependendo de 
recursos de terceiros para sua execução; Que o programa prevê a assinatura dos 
contratos junto à CAIXA na data limite de 31/12/2011; Que a operação será 
financiada pela CAIXA, com recursos do FGTS, e autorização do MCidades, 
conforme IN nº 40/2009, Portarias nºs 534/2010 e 411/2011; Que o financiamento a 
ser contratado gerará novos ativos, o que diluirá os efeitos nos indicadores de 
“Endividamento” ao final do período de imobilização; Autorizou a contratação da 
operação financeira junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com recursos do 
FGTS, nas seguintes condições: Capital: R$ 375.507.507,00; Juros: 6% a.a. + 2% 
a.a. de taxa de administração + atualização monetária relativa à variação da UPR - 
Unidade Padrão de Referencia – FGTS = 1,26% a.a. (Base Ago/2011); Prazo Total 
para Amortização do Capital = 240 meses (20 anos); Carência de 48 meses (2 
anos); Garantia da Operação: será efetuada por meio de cessão fiduciária de 
recebíveis a ser operacionalizada diretamente pela CAIXA junto à conta corrente 
centralizadora da arrecadação da CASAN. Determinou à Diretoria Executiva, através 
da Diretoria Financeira e de Relações com os Investidores, a adoção das  
providências decorrentes desta decisão. Segundo item da Ordem do Dia: 
Reformulação da estrutura organizacional da Companhia. O Presidente solicitou a 
presença do Diretor Administrativo, Senhor Arnaldo Venício de Souza, para relatar a 
matéria, o qual apresentou as Notas Técnicas das três diretorias que sofrerão os 
ajustes, justificando a necessidade de promover as alterações necessárias, como 
segue: 1) Considerando a criação da Diretoria Comercial e, como conseqüência, a 
necessidade de sua estruturação, foram apresentadas as condições básicas para a 
execução de um trabalho de alto nível visando à recuperação de receitas, bem como 
o incremento do faturamento e da arrecadação, utilizando-se de três vertentes 
básicas: fiscalização, medição e cadastro. Neste sentido, é necessário que se 
promova alterações na composição da Diretoria Comercial da Companhia, visando 
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estrutura-lá e modernizá-la a fim de atingir melhores resultados. Utilizando métodos 
de governança, como Balance ScoreCard,  visando definir indicadores que 
representem a situação atual e, de forma sistêmica, avaliar a situação introduzindo 
melhorias a curto, médio e longo prazo, será possível monitorar as Agências e 
identificar resultados e a eficácia de nossos Agentes. Aliado a isto, existe o projeto 
GECOM, no valor de aproximadamente R$ 50.000.000,00, que visa dotar a área 
comercial de diversas ferramentas, modernizando-a, garantindo agilidade e 
interatividade. Este projeto tem por objetivos, dentre outros: Renovação da nossa 
planta de hidrômetros; Criação das equipes de fiscalização (terceirizada); Alteração 
da nossa antiga oficina de hidrômetros para um moderno laboratório de hidrômetros 
que está sendo preparado para ser acreditado pelo Inmetro; Recadastramento de 
nossas unidades consumidoras; Implantação de telemetria em nossos 6.000 
maiores usuários. Tais ações de melhorias deverão proporcionar um aumento de 
faturamento estimado entre 8% e 15%, que representa um aumento anual de 
aproximadamente R$ 48.000.000,00 no pior cenário e de R$ 90.000.000,00 no 
melhor cenário, alcançando payback do projeto em menos de dois anos. Porém, é 
de suma importância garantir a perenidade do mesmo e, assim sendo, estruturar 
com urgência as áreas de fiscalização e de medição que serão responsáveis pela 
grande maioria dos projetos do GECOM. Dentro deste contexto, faz-se necessário 
que a GCO (Gerência Comercial) que atualmente abrange todos os serviços 
comerciais da Companhia seja desmembrada em duas Gerências, segregando os 
serviços técnicos das políticas comerciais dos serviços administrativos, 
apresentando a seguinte estrutura: A Gerência Comercial será a responsável pela 
Gestão da arrecadação; Políticas e normas comerciais; Criação dos índices de 
gestão e seu acompanhamento e de Atendimento ao cliente, inclusive 0800. A 
Gerência de Fiscalização e Medição será a responsável pelos serviços de 
Fiscalização Comercial; Laboratório de Hidrometria; Medição e Cadastro, de acordo 
com o organograma abaixo:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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2) Quanto à Diretoria Financeira e de Relações com os Investidores - Frente às 
atuais demandas impostas à Casan, fica ainda mais evidente a relevância da área 
financeira para a Companhia. Os gestores cada vez mais enfrentam novos e 
maiores desafios, o que torna a informação um recurso estratégico nas 
organizações. A Controladoria passa a atuar como pilar de confiabilidade para 
gestores e investidores. Nesse sentido as organizações, balizadas pelos princípios 
da Governança Corporativa, devem dispensar atenção especial à geração de 
resultados, monitorados por intermédio de indicadores de gestão. A controladoria 
econômico-financeira se apóia em um sistema de informações e em uma visão 
multidisciplinar, sendo responsáveis pelas projeções, modelagens, construções e 
manutenção de estruturas de informação. Cumpre, assim, o papel de suprir de forma 
adequada as necessidades de informação, conduzindo gestores na busca pela 
excelência no processo de gestão organizacional. É nesse cenário que se torna 
conveniente a reestruturação da Diretoria Econômico-Financeira e de Relações com 
os Investidores, resumidamente proposta da seguinte maneira: Criação da Gerência 
de Controladoria Econômico-Financeira; Criação de três Divisões subordinadas a 
esta nova Gerência; Exclusão de uma Divisão da Gerência Financeira; Exclusão da 
Assessoria de Relações com Investidores. Considerando-se as adequações 
sugeridas, o organograma proposto para a Diretoria Econômico-Financeira e de 
Relações com os Investidores é o apresentado a seguir:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Diretoria Financeira e 
de Relações com os 

Investidores

Assistente

Gerência Financeira

Divisão de Controle 
de Recurso de 

Terceiros

Divisão de Contas a 
Pagar

Divisão de Tesouraria

Gerência Contábil

Divisão de 
Contabilidade Geral

Divisão de Relações 
com Investidores

Divisão de Controles 
e Tributos

Gerência de 
Controladoria 

Econômico-Financeira

Divisão de 
Informações e 

Projeções

Divisão de Gestão 
Orçamentária

Divisão de Gestão e 
Controle de Custos

 
 
3) Quanto à Diretoria de Operação e Meio Ambiente, visando à realização de um 
trabalho técnico de excelência, de forma planejada dentro de um Programa de 
Controle de Qualidade da Operação é oportuna a reestruturação da Gerência de 
Desenvolvimento Operacional – GDO. As atividades da GDO serão executadas em 
quatro Divisões: Operação e Manutenção – DIOPM, com atuação nos setores de 
macromedição e pitometria, poços e manutenção; Operação - DIPO, com atuação 
exclusiva no setor de esgotos; Eficiência Energética – DIEE, atuação na automação 
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e eficiência energética; e Tratamento e Controle de Qualidade de Água – DITCQA, 
com atuação somente no setor de água.  Conforme descrição de competências a ser 
alterada no Regimento Interno da Companhia, as atividades das Divisões da GDO 
foram remanejadas de maneira à melhor atender as Superintendências, com o maior 
enfoque nas definições de políticas nas Divisões sugeridas para a GPO. Nas 
SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE NEGÓCIOS - Alteração do Status das 
Divisões: Com a extinção das Agências Regionais, as Divisões das 
Superintendências assumiram diversas atividades de modo a manter o atendimento 
a todas as Agências da Companhia. Neste sentido, entende-se como necessária a 
alteração do status das Divisões das Superintendências Regionais de Negócios para 
Gerências, perfazendo a mesma Função Gratificada dos Gerentes da Matriz:  xxxxxx 

Estrutura Atual (Divisões) Estrutura Sugerida (Gerências) 
DAFIS GAFS 
DIOPE 
DICOS 
DIMAB 

GOPS 
GCOS 
GMAS 

Vinculação em cada Superintendência de dois setores, subordinados às respectivas 
Gerências Administrativo-Financeiras - GAFS, com o objetivo de efetuarem toda a 
gestão administrativa e financeira, exercendo as seguintes atividades: Setor 
Administrativo e Recursos Humanos – SEARH - Supervisionar e executar ações 
relativas à gestão de recursos humanos, informática, transportes, patrimônio, 
serviços gerais, de acordo com as legislações e instrumentos normativos vigentes; 
Setor Financeiro e Compras – SEFIC - Supervisionar e controlar as atividades 
financeiras e contábeis desenvolvidas nas Unidades vinculadas; Supervisionar a 
realização dos processos licitatórios e compras, em conformidade com as 
legislações e instrumentos normativos vigentes. Alteração da denominação do 
Centro de Distribuição, para Setor de Suprimentos e inclusão deste Setor na 
estrutura da Gerência Administrativo-Financeira - GAFS, com as seguintes 
competências: Setor de Suprimentos – SESUP - Supervisionar e executar ações 
relativas à gestão e distribuição de materiais e suprimentos. Além das seguintes 
competências, inerentes aos três setores: Supervisionar e executar ações relativas à 
gestão de recursos humanos, informática, transportes, patrimônio e serviços gerais, 
de acordo com as legislações e instrumentos normativos vigentes; Setor Financeiro 
e Compras – SEFIC - Supervisionar e controlar as atividades financeiras e 
contábeis desenvolvidas nas Unidades vinculadas; Supervisionar a realização dos 
processos licitatórios e compras, em conformidade com as legislações e 
instrumentos normativos vigentes. Alteração da denominação do Centro de 
Distribuição, para Setor de Suprimentos - SESUP e inclusão deste Setor na 
estrutura da Gerência Administrativo-Financeira - GAFS, com as seguintes 
competências: Supervisionar e executar ações relativas à gestão e distribuição de 
materiais e suprimentos. Além das seguintes competências, inerentes aos três 
setores: Cumprir normas internas, manuais, regulamentos ou outros instrumentos 
institucionais, e participar do processo de melhoria e desenvolvimento dos 
instrumentos normativos; Cumprir, acompanhar e analisar Indicadores de Gestão e 
Desempenho; Executar outras atividades correlatas. Padronização dos Setores 
Vinculados às Gerências Operacionais das Superintendências - Extinguir os 
Setores Operacionais atualmente existentes vinculados às Superintendências e às 
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DIOPEs e estabelecer que todas as Gerências Operacionais das Superintendências 
– GOPS tenham em sua estrutura os seguintes setores: Setor de Operação e 
Manutenção de Água – SOMAG; Setor de Operação e Manutenção de Esgoto 
Sanitário – SOMEG; Setor de Controle de Qualidade de Água e Esgoto Sanitário – 
SEQAE. A DO, em conjunto com as GOPS, reordenará as atribuições de cada 
Setor, de maneira a adequar o Regimento Interno da Companhia. Deste modo, as 
Superintendências deverão adotar a seguinte estrutura:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
A SRM contará com o Setor de Envasamento de Água da ETA Ingleses, vinculado a 
GOPS. Funções Gratificadas dos Setores vinculados às Superintendências: 
Definir FG11 para os chefes de Setores vinculados às Superintendências Regionais 
de Negócios e às Agências de Grande Porte e FG10 para os chefes de Setores 
subordinados às Agências de Médio de Porte.  Reestruturação dos Setores 
Comerciais – Por ocasião da alteração da estrutura da empresa, foram extintas as 
Agências Regionais e diversos serviços comerciais que eram realizados/ 
supervisionados por elas junto às Agências passaram a ser de competência dos 
SECOM, nas antigas Agências Regionais, e pelas DICOS, nas demais Agências. 
Por conseguinte, o volume de atividades das DICOS aumentou consideravelmente. 
Com a reestruturação, os SECOM assumem as seguintes funções: 
Coordenar/realizar as atividades de atendimento, faturamento, arrecadação, 
cadastro de consumidor, medição, fiscalização e corte no âmbito da região, 
conforme orientação da GCOS; Coordenar e orientar as ações operacionais e de 
execução prática desenvolvidas nas agências; Buscar, em conjunto com as 
agências, atingir os índices comerciais estabelecidos de forma a atingir a excelência 
na execução dos serviços; Estabelecer e controlar a distribuição de materiais 
comerciais junto às agências sob sua supervisão; Estudar, em conjunto com as 
GCOS, alternativas para atingir as metas comerciais pré-estabelecidas, propondo 
mudanças e adequações em funções de mudanças de cenários; Executar outras 
atividades correlatas. Nos casos das Superintendências SRO e SRS, devido à 
extensão territorial e ao número de ligações, é necessária a criação de novos 
setores. Na SRO, o SECOM de Xanxerê e na SRS, os SECOM de São Joaquim e 
de Otacílio Costa.  Os SECOM serão assim representados nas Superintendências: 



 

ATA CA nº 276 – fl. 7 

 

Superintendência Regional de Negócios Norte/Vale do Itajaí - SRN  

 
 

Superintendência Regional de Negócios Metropolitana - SRM 
 

 
 

Superintendência Regional de Negócios Sul/Serra - SRS 
 

  
 
 
 
 
 

Novo SECOM
SECOM mantido
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Superintendência Regional de Negócios Oeste - SRO 
 

  
NAS AGÊNCIAS - Extinção dos Setores Administrativo -Financeiro- SEAF, nas 
Agências de Otacílio Costa; Criciúma; São José; Florianópolis; Canoinhas;Rio do Sul 
e  Chapecó. Extinção dos Setores de Apoio Técnico “SEAT”, nas Agências de 
Biguaçu e Xanxerê. Reclassificação das Agências: Considerando-se a 
reformulação na estrutura orgânica da Companhia, aprovada pelo conselho de 
Administração, em especial ao que tange o item 2 da Resolução nº 010, de 2 de 
maio de 2011, faz-se necessário promover a reclassificação das Agências, 
adotando-se critérios mais adequados. Para tanto, foram definidos como critérios de 
classificação a população, o número de economias e a arrecadação, que 
apresentaram o seguinte resultado: Agências de Grande Porte: A proposta 
apresenta redução do número atual de Agências de Grande Porte de oito para cinco 
Agências: a SRM permanece com duas (2) agências de Grande Porte; a SRS passa 
a contar com uma (1) Agência de Grande Porte: Criciúma. A Agência de Otacílio 
Costa deixa de ser assim classificada; a SRN passa a contar com uma (1) Agência 
de Grande Porte: Rio do Sul. As Agências de Balneário Barra Sul e de Penha 
deixam de ser assim classificadas; a SRO permanece com uma (1) agência de 
Grande Porte: Chapecó. Agências de Médio Porte: De acordo com o proposto a 
Companhia passa a contar com vinte e quatro (24) Agências de Médio Porte, ou 
seja, serão reduzidas dezesseis (16) do número atual de quarenta (40): Duas (2) 
Agências de Médio Porte na estrutura da SRM; Sete (7) Agências de Médio Porte na 
estrutura da SRS; Sete (7) Agências de Médio Porte na estrutura da SRN; Oito (8) 
Agências de Médio Porte na estrutura da SRO. Agências de Pequeno Porte: A 
proposta apresenta quarenta e oito (48) Agências de Pequeno Porte, reduzindo em 
quarenta e quatro (43) o número atual de noventa e uma (91) Agências assim 
classificadas, com a seguinte distribuição por superintendência: Três (3) Agências 
de Pequeno Porte na estrutura da SRM; Nove (9) Agências de Pequeno Porte na 
estrutura da SRS; Quinze (15) Agências de Pequeno Porte na estrutura da SRN; 

Novo SECOM
SECOM mantido
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Vinte e uma (21) Agências de Pequeno Porte na estrutura da SRO. Escritórios - 
Substituindo a classificação “inferior a pequeno porte”, a proposta apresenta um total 
sessenta e oito (68). Atualmente somente oito (8) são assim classificados, 
significando um aumento em 60 Municípios. Distritos Operacionais - A proposta 
apresenta cinqüenta e cinco (55) Distritos Operacionais. Atualmente há DOP-
Município, DOP-Distrito e DOP-Vila, perfazendo um total de noventa e um (91). 
Ainda com relação à reclassificação Agências, há necessidade de se considerar a 
estrutura organizacional mínima compatível com os critérios e parâmetros que 
determinam a classificação quanto ao porte da Agência. São exemplos de requisitos 
básicos a serem observados: Condições para coordenar e executar as atividades de 
operação, manutenção e melhoria dos sistemas de água e de esgoto sanitário; e 
executar as atividades comerciais dos sistemas sob sua jurisdição; Condições para 
realizar atendimento ao público através de sistema informatizado; Possuir estrutura 
de frota para atendimento aos serviços operacionais, comerciais e administrativos; 
Estar estruturada para realizar as atividades de pessoal, apoio administrativo e 
jurídico; Possuir máquinas e equipamentos compatíveis com os sistemas sob sua 
jurisdição. Funções Gratificadas das Agências - Para a classificação das Agências 
utilizou-se do mesmo Coeficiente de Enquadramento para definição das Funções 
Gratificadas, conforme apresentada no quadro abaixo:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Enquadramento Coeficiente de Enquadramento
Agência de Grande Porte 3,35
Agência de Médio Porte 2,5
Agência de Pequeno Porte 1,75
Escritório 1,28
Distrito Operacional -

 

As funções gratificadas passarão a ser distribuídas de forma isonômica entre os 
Municípios de mesmo enquadramento. No quadro a seguir estão relacionados os 
tipos de Agências e seus respectivos valores de FG’s a serem adotadas na 
proposta:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Classificação FG Valor (R$) 

Grande Porte FG 23 1.847,87 

Médio Porte FG 18 1.446,16 

Pequeno Porte FG 14 1.124,79 

Escritório FG 11 883,77 

DO - - 

 A Agência Florianópolis, classificada como de Grande Porte, possui em sua 
estrutura, além dos Setores comuns às demais, as Unidades Operacionais Costa 
Norte e Costa Sul Leste. Os quadros a seguir demonstram o comparativo entre a 
situação atual e a situação proposta nas Superintendências, em relação ao número 
de Agências e suas respectivas classificações e Funções Gratificadas:xxxxxxxxxxxx 
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Superintendência Metropolitana 

Grande FG 16 1.285,48 2 2.570,96 Grande FG 23 1.847,87 2 3.695,74
Médio FG 15 1.205,13 1 1.205,13 Médio FG 18 1.446,16 2 2.892,32
Médio FG 13 1.044,45 3 3.133,35 Pequeno FG 14 1.124,79 3 3.374,37
Pequeno FG 11 883,77 1 883,77 Escritório FG 11 883,77 3 2.651,31
Pequeno FG 14 1.124,79 1 1.124,79
Pequeno FG 10 803,42 1 803,42
Escritório FG 9 723,08 1 723,08
*Costa Norte FG 9 723,08 1 723,08 *Costa Norte FG 11 883,77 1 883,77
*Costa Sul/Leste FG 9 723,08 1 723,08 *Costa Sul/Leste FG 11 883,77 1 883,77

10 11.890,66 10 14.381,28

SUPERINTENDÊNCIA METROPOLITANA
SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO PROPOSTA

nº de Agências nº de Agências  
Obs.: As Unidades Operacionais Costa Norte e Sul/Leste passarão a receber FG 
iguais às de Chefe de Setor de Superintendência – FG 11. 

 
Superintendência Sul/Serra 

Grande FG 16 1.285,48 1 1.285,48 Grande FG 23 1.847,87 1 1.847,87
Grande FG 13 1.044,45 1 1.044,45 Médio FG 18 1.446,16 7 10.123,12
Médio FG 15 1.205,13 2 2.410,26 Pequeno FG 14 1.124,79 9 10.123,11
Médio FG 14 1.124,79 2 2.249,58 Escritório FG 11 883,77 11 9.721,47
Médio FG 13 1.044,45 6 6.266,70
Médio FG 12 964,11 1 964,11
Pequeno FG 14 1.124,79 2 2.249,58
Pequeno FG 12 964,11 7 6.748,77
Pequeno FG 11 883,77 1 883,77
Pequeno FG 10 803,42 4 3.213,68
Pequeno FG 9 723,08 2 1.446,16
Escritório FG 9 723,08 5 3.615,40

34 32.377,94 28 31.815,57nº de Agências nº de Agências

SUPERINTENDÊNCIA SUL/SERRA
SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO PROPOSTA

 
 
Superintendência Norte/Vale 

Grande FG 15 1.205,13 2 2.410,26 Grande FG 23 1.847,87 1 1.847,87
Grande FG 14 1.124,79 1 1.124,79 Médio FG 18 1.446,16 7 10.123,12
Médio FG 15 1.205,13 3 3.615,39 Pequeno FG 14 1.124,79 15 16.871,85
Médio FG 14 1.124,79 2 2.249,58 Escritório FG 11 883,77 22 19.442,94
Médio FG 13 1.044,45 4 4.177,80
Médio FG 12 964,11 3 2.892,33
Pequeno FG 13 1.044,45 2 2.088,90
Pequeno FG 12 964,11 11 10.605,21
Pequeno FG 11 883,77 6 5.302,62

Pequeno FG 10 803,42 8 6.427,36
Escritório FG 9 723,08 1 723,08
Dist. Oper. FG 10 803,42 1 803,42

44 42.420,74 45 48.285,78nº de Agências

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO PROPOSTA

nº de Agências

SUPERINTENDÊNCIA NORTE/VALE
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Superintendência Oeste 

Grande FG 16 1.285,48 1 1.285,48 Grande FG 23 1.847,87 1 1.847,87
Médio FG 15 1.205,13 3 3.615,39 Médio FG 18 1.446,16 8 11.569,28
Médio FG 14 1.124,79 2 2.249,58 Pequeno FG 14 1.124,79 21 23.620,59
Médio FG 13 1.044,45 4 4.177,80 Escritório FG 11 883,77 32 28.280,64
Médio FG 12 964,11 4 3.856,44
Pequeno FG 14 1.124,79 1 1.124,79
Pequeno FG 13 1.044,45 5 5.222,25
Pequeno FG 12 964,11 12 11.569,32
Pequeno FG 11 883,77 14 12.372,78
Pequeno FG 10 803,42 13 10.444,46
Pequeno FG 9 723,08 1 723,08

60 56.641,37 62 65.318,38

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO PROPOSTA

nº de Agências nº de Agências

SUPERINTENDÊNCIA OESTE

 
A variação percebida com a reclassificação das Agências e os ajustes nas 
gratificações é de 11,49%. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

11.890,66 14.381,28
32.377,94 31.815,57
42.420,74 48.285,78
56.641,37 65.318,38

143.330,71 159.801,01 11,49TOTAL TOTAL

SUL/SERRA SUL/SERRA

RESUMO

va
ria

çã
o 

%SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO PROPOSTA
METROPOLITANA METROPOLITANA

NORTE/VALE NORTE/VALE
OESTE OESTE

 
Prosseguindo, foi sugerido ao Conselho a criação da Superintendência do Planalto 
Catarinense, justificando que o princípio norteador da estrutura organizacional da 
Casan está alicerçado na descentralização. Sua estrutura está focada em três níveis 
de decisão: 1) estratégico - nível de Diretoria; 2) tático – nível de Superintendência; 
3) operacional – nível de Agências. Atualmente os 198 (cento e noventa e oito) 
municípios catarinenses atendidos pela 
Casan estão sob a gerência de quatro 
Superintendências: Metropolitana, Norte 
Vale, Oeste, Sul Serra, com sedes nas 
cidades de Florianópolis, Rio do Sul, 
Chapecó e Criciúma, respectivamente. Em 
conformidade com o item 22 da Resolução 
nº 010 do Conselho de Administração, que 
determina que sejam observadas as Bacias 
e Regiões Hidrográficas do Estado na 
adequação das Superintendências, propõe-
se a criação de uma Superintendência na 
região do Planalto Catarinense. Dentro desta proposta, a Superintendência do 
Planalto cobrirá a Região Hidrográfica RH-4, bem como parcialidade da RH-3. 
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O mapa da atuação da Casan atualmente apresenta a seguinte composição: 
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Com a proposta de criação da Superintendência do Planalto, o mapa de atuação da 
Casan terá a seguinte composição: 
 

  
A criação da Superintendência na Região do Planalto tem por principal objetivo a 
descentralização efetiva das ações da Companhia, com conseqüente melhoria no 
apoio a região do Planalto Serrano/Meio Oeste. Quanto mais descentralizada uma 
estrutura, mais ágil nas interferências de caráter preventivo e corretivo, outrossim, a 
proximidade com os clientes facilita e agiliza o atendimento. Dentro da estrutura da 
Casan a referida região, atualmente, está vinculada às Regionais Sul Serra, Norte 
Vale e Oeste, sendo que todas as ações das Agências estão subordinadas a estas 
Superintendências. Por apresentarem realidades diferenciadas, a proposta da 
criação da Superintendência do Planalto , irá facilitar o atendimento a toda a região, 
através do apoio administrativo, operacional e comercial. Sugere-se como sede da 
nova Superintendência a cidade de Curitibanos. Merece destaque a posição 
geográfica do Município, sendo que a Agência conta com sede própria e 
infraestrutura em bom estado para a instalação e ampliação, caso necessário. 
Adicionalmente, vale informar que a estrutura da Agência de Curitibanos, através de 
seu laboratório regional, atualmente executa o controle da qualidade da água em 
toda a região de abrangência da região serrana, que compreende quinze Municípios. 
Outra questão de fundamental importância a ser considerada com a criação da 
Superintendência do Planalto em Curitibanos é a criação de um Centro de 
Distribuição na área central do Estado, o que, sem dúvida, vem ao encontro de 
melhorias nos processos logísticos da Companhia. Ratificando o exposto, com a 
criação da SRP, almeja-se maior agilidade nas decisões das atividades fins, maior 

Estrutura PROPOSTA

Superintendência Nº Municípios

SRM 12

SRS 24

SRN 54

SRO 68

SRP 41

Estrutura PROPOSTA

Superintendência Nº Municípios

SRM 12

SRS 24

SRN 54

SRO 68

SRP 41
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identidade regional, fortalecimento estratégico da região, com vistas ao melhor 
atendimento aos Municípios e clientes atendidos. Agências Atendidas - Em 
decorrência da criação da Superintendência do Planalto, algumas Agências antes 
subordinadas a SRN, SRO e SRS passarão à alçada da SRR, serão elas:  

Agência Subordinação Atual Porte  
Caçador SRO Médio Porte 

Curitibanos SRN Médio Porte 
Otacílio Costa SRS Médio Porte 
São Joaquim SRS Médio Porte 

Videira SRO Médio Porte 
Bom Retiro SRS Pequeno Porte 
Catanduvas SRO Pequeno Porte 
Correira Pinto SRS Pequeno Porte 
Lebon Régis SRO Pequeno Porte 
Santa Cecília SRN Pequeno Porte 

Tangará SRO Pequeno Porte 
Treze Tílias SRO Pequeno Porte 

Urubici SRS Pequeno Porte 
Água Doce SRO Escritório 

Anita Garibaldi SRS Escritório 
Arroio Trinta SRO Escritório 

Bom Jardim da Serra SRS Escritório 
Calmon SRO Escritório 

Campo Belo do Sul SRS Escritório 
Erval Velho SRO Escritório 

Ibicaré SRO Escritório 
Jaborá SRO Escritório 

Pinheiro Preto SRO Escritório 
Ponte Alta SRN Escritório 

Ponte Alta do Norte SRN Escritório 
Rio das Antas  SRO Escritório 
Salto Veloso SRO Escritório 

São Cristóvão do Sul SRN Escritório 
São José do Cerrito SRS Escritório 

Vargem Bonita SRO Escritório 
Bocaina do Sul SRS Distrito Operacional 

Capão Alto SRS Distrito Operacional 
Celso Ramos SRO Distrito Operacional 
Cerro Negro SRS Distrito Operacional 

Ibiam SRO Distrito Operacional 
Iomerê SRO Distrito Operacional 

Lacerdópolis SRO Distrito Operacional 
Macieira SRO Distrito Operacional 
Painel SRS Distrito Operacional 

Palmeira SRS Distrito Operacional 
Urupema SRS Distrito Operacional 

Impacto Financeiro - O impacto financeiro com a criação da Superintendência 
Regional do Planalto, considerando as alterações na estrutura e funções gratificadas 
das Superintendências, perfaz, com os devidos encargos, o montante de R$ 
28.924,39. O DA apresentou também proposta de atribuição de Função Gratificada 
para Presidência da Comissão Permanente de Licitações - CPL Matriz e CPL SRN, 
SRO, SRS. Tendo em vista a grande demanda de Processos Licitatórios, a 
necessidade de manter o caráter de independência e imparcialidade nas atividades 
da Comissão, e as responsabilidades e atribuições inerentes a esta função, 
conforme Resolução nº 040, de 17 de março de 2011: Coordenar e supervisionar os 
trabalhos de análise de licitação, inclusive, os grupos especiais; Referendar os 
pareceres; Relacionar-se com a Diretoria Administrativa e a Gerência de Licitações e 
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Contratos, sempre que julgar necessário; Sugerir à Diretoria Colegiada a criação de 
grupos especiais de análise técnica, apresentando sugestões para composição; 
Presidir os grupos de trabalho de análise de licitação inclusive os especiais; 
Comunicar à Diretoria Administrativa, para fins de substituição, o impedimento 
definitivo de algum membro da comissão; Convocar qualquer empregado da 
Empresa, para a prestação de assessoramento técnico, jurídico ou econômico; 
Promover diligência aos proponentes sempre que for necessária destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo em conformidade com o que 
dispõe § 3º, do Artigo 43, da Lei nº 8.666/93; Sempre que necessário, prestar auxílio 
ao pregoeiro e equipe; Encaminhar à Diretoria, o processo julgado para 
homologação. Cabe informar que a Gerência de Licitações – GLI conta atualmente 
com duas Divisões – DICOL e DICON, respondendo por um número crescente de 
Processos Licitatórios, Compras, Contratos e Convênios. Ratificando esta afirmação, 
informamos que, em 2010, tramitaram na GLI 546 (quinhentos e quarenta e seis) 
processos de compras e contratações, nas diversas modalidades licitatórias 
previstas na legislação. Sugere-se que seja atribuída função gratificada de nível de 
Chefe de Divisão ao empregado na função de Presidente da CPL da Matriz, com o 
objetivo de evitar o acúmulo de atribuições na GLI e suas Divisões, bem como, 
buscar maior agilidade e segurança nas atividades desempenhadas, que conforme 
exposto, são de grande importância para a Companhia. Atribuição, nas 
Superintendências - SRS, SRN e SRO, de função gratificada idêntica a de chefe 
de Setor em Superintendência - Atribuição de FG11 ao Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, como forma de fortalecer os processos nas Regionais, 
tendo em vista s responsabilidades inerentes à atividade. A CPL das 
Superintendências deverá permanecer subordinada à respectiva GAFS. Definição 
de pré-requisitos para exercer a função Presidente da CPL da Matriz: Definição 
dos mesmos pré-requisitos exigidos ao perfil de nível de Gerência na Administração 
Central, conforme Resolução nº 019, de 1º de fevereiro de 2007: Formação 
universitária ou comprovação de no mínimo 3 (três) anos no exercício de função 
com responsabilidade de supervisão formal, considerando o tempo interno e/ou 
externo; Não constar nos registros funcionais anotações de punição disciplinar nos 
últimos 2 (dois) anos; Nota: o exercício da função com responsabilidade de 
supervisão poderá ser suprido por documentos que comprovem a coordenação de 
trabalhos de equipe. Atribuição de Função Gratificada ao Presidente da 
Comissão Especial Permanente de Processos Administrativos Disciplinares e 
Sindicâncias. Em relação à proposta de conceder gratificação mensal ao 
empregado investido na função de Presidente da Comissão Especial Permanente de 
Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias, cumpre-nos esclarecer: A 
Comissão Permanente, conforme Resolução nº 055, de 5 de março de 2009; 
Portaria nº 315, de 17 de julho de 2009; Portaria nº 316, de 17 de julho de 2009 e 
Portaria nº 289, de 31 de agosto de 2010, exerce importante função dentro da 
estrutura organizacional da empresa, tendo como atribuição principal a apuração de 
atos deletérios, com a conseqüente punição dos autores dessas condutas, 
praticados no âmbito da Companhia, atuando dentro dos princípios da verdade, da 
legalidade, da efetividade e da justiça, na realização das tarefas com rapidez, 
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objetividade e precisão. O Presidente da Comissão Especial Permanente de 
Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias é quem repassa o 
conhecimento necessário ao correto deslinde dos processos aos membros das 
comissões decorrentes, por ele designadas. Ademais, cumpre ao empregado 
investido nesta função: Designar os membros componentes de cada comissão 
instaurada, a fim de evitar suspeição/impedimento dos mesmos, sobretudo para que 
incorram favorecimentos pessoais contrários aos interesses da Companhia; Orientar 
todos os membros das comissões instauradas, ministrando cursos/seminários e 
disponibilizando material de apoio, bem como responder diariamente a diversas 
indagações por meio de contato pessoal, telefônico, e-mail; Fiscalizar a realização 
adequada dos trabalhos e o cumprimento de prazos de todos os processos 
administrativos disciplinares e sindicâncias instaurados pela empresa, com as 
conseqüências advindas de tal função: cadastramento dos processos; contatos para 
que os prazos sejam efetivamente cumpridos; lavratura de portarias de prorrogação; 
Autuar todos os processos instaurados, numerando e rubricando cada folha, 
zelando, ainda, pela guarda e conservação dos mesmos, a fim de evitar 
desentranhamento/adulteração de documentos e ainda o extravio de processos, fato 
já ocorrido antes da criação da referida comissão; Exercer o controle da legalidade 
dos atos realizados pelas comissões designadas, por meio de despachos 
saneadores; Lavrar além dos despachos saneadores, todos os pareceres acerca do 
relatório final elaborado por cada comissão designada, pareceres estes que balizam 
a decisão final a ser tomada pela diretoria executiva da empresa. Demonstrado, 
assim, claramente, o caráter de assessoramento realizado por meio do empregado 
investido nesta função de presidente da Comissão Especial Permanente, o que não 
ocorre, de forma alguma em relação aos demais membros da Comissão, que agem 
pontualmente apenas nos processos em que são designados como membro e 
possuem suas atividades, em relação à comissão, absolutamente subordinadas às 
orientações do presidente. A própria Portaria nº 315, de 17 de julho de 2009, que 
aprovou o Manual de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias 
Administrativas prevê que a participação dos empregados nessas comissões 
constitui um dever funcional, ou seja, é uma responsabilidade ordinária de qualquer 
empregado da Casan que seja indicado a integrar essa comissão permanente, não 
ensejando, por óbvio, qualquer tipo de exercício de função de direção, chefia ou 
assessoramento, diferentemente do que ocorre, como já repisado, com o referido 
Presidente, o qual supervisiona e orienta o trabalho de 25 empregados que 
compõem a Comissão. A Direção da Companhia, historicamente, quando buscava a 
apuração de irregularidades, constituía comissões específicas (temporárias) de 
sindicância e processo administrativo disciplinar, o que trazia diversos problemas ao 
correto deslinde desses processos, como por exemplo: dificuldade para escolha e 
designação dos membros; falta de conhecimento dos membros; inexistência de 
arquivo único para guarda dos processos concluídos pelas comissões, gerando 
grande dificuldade para se localizar os processos físicos, bem como para se 
controlar o andamento dos mesmos; falta absoluta de controle dos prazos; “sumiço” 
de processos não finalizados etc. A criação de tal Comissão ocorreu, assim, 
recentemente, em decorrência de recomendação da CPI que investigou à Casan 
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(Comissão Parlamentar de Inquérito – Ato da Presidência DP 020/2003 - CPI da 
Casan), e de auditorias do Tribunal de Contas do estado (TCE/SC), pois sempre 
houve um grande descontrole e abuso no que tange a condução e supervisão dos 
processos administrativos disciplinares e sindicâncias realizados no âmbito desta 
empresa. A Comissão Permanente já existente, que sempre atuou de maneira 
precária, passa por um processo de aperfeiçoamento, ficando claro, o positivo efeito 
já alcançado, especialmente desde que o atual presidente assumiu a função, em 
data de 31 de agosto de 2010. Adicionalmente , ser presidente desta Comissão 
significa funcional, necessária e legítima intromissão em situações, muitas vezes 
conflitantes e sempre sensíveis. Essas diligências trazem desgaste emocional e 
grande desconforto, uma vez que há a necessidade de filtrar e avaliar atos 
praticados por colegas, sempre de forma isenta e imparcial, mantendo-se 
eqüidistante das situações analisadas e suportando as pressões decorrentes dessa 
atividade. Destaque-se que esse convívio mais distante e impessoal, a que se 
submete o presidente da Comissão Permanente, em relação aos demais 
empregados da Companhia, não é atribuição ordinária de outros empregados. Neste 
norte, a atividade de presidente da Comissão é desenvolvida concomitantemente 
com as atividades funcionais ordinárias desenvolvidas pelo empregado investido. 
Assim, este deve desdobrar-se para responder pelas ações do cargo e também 
pelas atribuições decorrentes da presidência; atividade suplementar às ordinárias 
praticadas, o que por vezes demanda a necessidade de ampliação do horário 
regular de trabalho, o que só se justifica na ocupação de cargo de 
chefia/assessoramento, o que ora se defende. É justo que a Casan remunere essa 
prestação laboral adicional com o estabelecimento de uma gratificação mensal, 
ainda mais porque historicamente nunca houve, por parte de nenhum empregado, 
qualquer manifestação de vontade, e empenho, em realizar tal tarefa, muito pelo 
contrário, haja vista a complexidade, o esforço, o grande tempo necessário para 
realizá-la, bem como o necessário conhecimento técnico. Diante do exposto, 
sugerimos que seja atribuída ao Presidente Comissão Especial Permanente de 
Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias função gratificada de nível de 
Chefe de Divisão. Atribuição de Função Gratificada ao Presidente da Comissão 
Permanente de Avaliação de Bens Imóveis, Bens Móveis e Fundo de Comércio 
A Comissão Permanente de Avaliação da Casan é uma área técnica, 
especificamente de Engenharia de Avaliações com formação em nível de pós-
graduação, composta originariamente por duas equipes de dois engenheiros cada, 
além de um assistente administrativo. Sua atuação tem por base as exigências 
contidas na Lei 8.666/93 e se constitui nos seguintes trabalhos: Laudos de Avaliação 
para a Aquisição de Áreas; Laudos de Avaliação para Instituição de Servidões 
Administrativas; Laudos de Avaliação para a Locação de Imóveis; Laudos de 
Avaliação para Alienação de Imóveis; Laudos de Avaliações de Máquinas e 
Equipamentos; Laudos de Avaliações de Benfeitorias; Laudos de Avaliações 
Econômicas de Empreendimentos; Pareceres Técnicos referentes a Laudos 
Periciais Judiciais; Reavaliações de Laudos; Atualizações Monetárias de Laudos; 
Coordenação, Supervisão e Revisão de Laudos de Terceiros. O fluxo de trabalho 
contínuo é oriundo de solicitações da Diretoria Administrativa, Diretoria de 
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Expansão, Diretoria de Operação e Meio Ambiente, Procuradoria Geral e 
Superintendências, cabendo a esta Comissão, juntamente com a Gerência 
Administrativa e a Diretoria Administrativa, priorizar a elaboração dos trabalhos 
solicitados, pois alguns requerem sua execução em curtíssimo tempo. No ano de 
2009, foram executados 163 (cento e sessenta e três) trabalhos, conforme relação 
abaixo, totalizando uma soma de R$ 21.772.000,00 em bens avaliados. Já no ano 
de 2010, em virtude da saída de um engenheiro com experiência na área e a 
contratação de outro ainda a ser treinado, foram realizados apenas 35 (trinta a 
cinco) trabalhos, conforme relação abaixo, totalizando R$ 3.139.000,00. Também 
em 2010, além dos trabalhos rotineiros de imóveis, atendendo a uma demanda 
jurídica, esta Comissão iniciou a elaboração da avaliação completa do Sistema de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do município de Concórdia, 
composto por 76 (setenta e seis) unidades operacionais, com as devidas avaliações 
de terrenos, benfeitorias, máquinas e equipamentos, adutoras, rede e ligações e 
ainda a avaliação econômica do sistema completo. Este trabalho foi suspenso 
temporariamente em função de trâmites judiciais e a necessidade de atendimento a 
outros trabalhos. Respaldada pelos trabalhos elaborados por esta Comissão, a 
Casan procede à negociação dos imóveis de seu interesse, com base nos valores 
justos de mercado e devidamente justificados tecnicamente de acordo com as 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas para a Engenharia de 
Avaliações, o que faz com que, mesmo em contendas judiciais, a Casan não seja 
lesada, desembolsando nada além do justo, e nem lese qua lquer proprietário, 
oferecendo valores abaixo do mercado, o que acarretaria em altos custos judiciais. 
Assim, dada a alta relevância e responsabilidade que recai sobre os trabalhos desta 
Comissão, pois resultam em altos valores de desembolsos para a Casan, e do 
crescente fluxo de trabalhos oriundos das mais diversas fontes de financiamento 
para a expansão de seus Sistemas de Esgoto e melhorias dos Sistemas de 
Abastecimento de Água, é oportuno que a mesma seja devidamente 
institucionalizada dentro da empresa, com a escolha de um Presidente com as 
atribuições de controlar e supervisionar os trabalhos da referida Comissão, sendo o 
responsável pelas atividades relacionadas à Engenharia de Avaliações na Casan. 
Por todo o exposto, sugerimos que seja atribuída ao Presidente da Comissão 
Permanente de Avaliação de Bens Imóveis, Bens Móveis e Fundo de Comércio, FG 
de nível de Chefe de Divisão. Reajustes Funções Gratificadas - Com as 
reestruturações sugeridas na estrutura orgânica, outra questão a ser revista na 
Companhia é a escala de Funções Gratificadas. Visando à padronização dos 
valores, bem como promover maior equilíbrio entre os valores das Funções 
Gratificadas da Matriz e das Superintendências, procurou-se reajustar as FGs de 
maneira escalonada. Outrossim, vale ressaltar que desde 2009 as FGs não são 
reajustadas, o que representa uma defasagem de 12,14%. Cabe, também, o devido 
destaque de que tratam-se de profissionais que exercem funções de confiança na 
Companhia e que devem receber a devida valorização.  Assim, propõe-se a seguinte 
escala: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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FUNÇÃO
OUVIDORIA / CHEFE GAB. / CHEFE AUDITORIA FG30 2.410,27 FG30 2.410,27
SUPERINTENDENTE FG 40 3.213,69 FG40 3.213,69
GERENTE / ASSISTENTE FG 18 1.446,16 FG23 1.847,87
CHEFE DE DIVISÃO / COORD. SAÚDE OCUP. / PRES COMISSÃO PERM. FG 16 1.285,48 FG18 1.446,16
SECRETÁRIA DE DIRETORIA FG 9 723,08 FG10 803,42

CHEDE DE ESCRITÓRIO FG11 883,77
CHEFE DE AGÊNCIA DE PEQUENO PORTE FG14 1.124,79
CHEFE DE AGÊNCIA DE MÉDIO PORTE FG18 1.446,16
CHEFE DE AGÊNCIA DE GRANDE PORTE FG23 1.847,87

CHEFE DE UO - Unidade Operacional - SRM FG 9 723,08 FG11 883,77
SETOR SUPERINT / SETOR AG. GRANDE PORTE / PRES CPL SUPER. FG 10 803,42 FG11 883,77
SETOR DE AG. MÉDIO PORTE FG 9 723,08 FG10 803,42
ADM PRÉDIO MATRIZ E CIOM / CHEFE ALMOXARIFADO FG09 723,08 FG11 883,77
SUPERVISOR DE ATENDIMENTO / TELEATENDIMENTO FG 5 401,71 FG06 482,05

FG = Referencial em percentual de R$ 8.034,23

ESCALA DE FUNÇÕES GRATIFICADAS PROPOSTA

ATUAL PROPOSTA

 
As tabelas apresentam detalhadamente os impactos com os reajustes das FGs, com 
as reestruturações propostas na Matriz e nas Superintendências, bem como com a 
reclassificação das Agências. Pode-se resumir no quadro a seguir o impacto total, 
que, com os devidos encargos, perfaz 20,90%: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

UNIDADE VALOR TOTAL 
ESTRUTURA ATUAL 

VALOR TOTAL EST. 
PROPOSTA  IMPACTO 

 MATRIZ 203.527,19 268.507,51 64.980,32 

SRM 53.226,07 63.528,02 10.301,96 
SRS 88.093,79 96.414,57 8.320,78 
SRN 105.659,75 126.131,43 20.471,68 

SRO  136.037,00 154.527,54 18.490,53 

TOTAL 586.543,81 709.109,07 122.565,26 

Excluindo-se o impacto das gratificações novas propostas para a Matriz, que 
representam acréscimo de R$ 27.471,61, o impacto financeiro é da ordem de R$ 
95.093,76, ou seja, 16,21%.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

UNIDADE VALOR TOTAL 
ESTRUTURA ATUAL 

VALOR TOTAL EST. 
PROPOSTA  

IMPACTO SEM FUNÇÕES 
MATRIZ 

 MATRIZ 203.527,19 241.036,00 37.508,81 

SRM 53.226,07 63.528,02 10.301,96 

SRS 88.093,79 96.414,57 8.320,78 
SRN 105.659,75 126.131,43 20.471,68 

SRO  136.037,00 154.527,54 18.490,53 

TOTAL 586.543,81 681.637,56 95.093,76 

O Conselho, considerando a proposição apresentada pela Diretoria Executiva, 
apontando a necessidade de promover adequações na estrutura organizacional, em 
complemento à reestruturação aprovada pela Resolução nº 010, de 2/5/2011, com o 
propósito de aumentar a eficiência operacional, reduzir os níveis de decisão e 
fortalecer a gestão, melhorando as relações com o Poder Concedente; Autorizou, 
por maioria de votos, à Diretoria Executiva, a promover as seguintes adequações na 
estrutura organizacional: 1) Criação junto à Diretoria Comercial da Gerência de 
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Fiscalização e Medição, com função gratificada, nível FG-23 e as Divisões 
vinculadas de Fiscalização Comercial e de Medição, com funções gratificadas nível 
FG-18; 2) Criação junto à Diretoria Financeira e de Relações com os Investidores, da 
Gerência de Controladoria Econômico-Financeira, com função gratificada nível FG-
23 e as Divisões vinculadas de Informações e Projeções; e de Gestão e Controle de 
Custos, com funções gratificadas nível FG-18; Transferir da Gerência Financeira - 
GFI para a Gerência de Controladoria Econômico-Financeira a Divisão de 
Orçamento – DIOR com a nova nomenclatura Divisão de Gestão Orçamentária – 
DIGOR. 3) Extinção junto à Diretoria Financeira e de Relações com os Investidores 
da Divisão de Convênios e Prestação de Contas – DICOP, vinculada à Gerência 
Contábil, transferindo os funcionários, atividades e responsabilidades à Divisão de 
Processamento de Contas a Pagar – DICOP junto à Gerência Financeira, que passa 
a ser denominada Divisão de Contas a Pagar - DICOP. 4) Adequar as demais 
divisões que passam a adotar novas  nomenclaturas e atribuições, conforme segue: 

Diretoria Financeira e 
de Relações com os 

Investidores

Assistente

Gerência Financeira

Divisão de Controle 
de Recurso de 

Terceiros

Divisão de Contas a 
Pagar

Divisão de Tesouraria

Gerência Contábil

Divisão de 
Contabilidade Geral

Divisão de Relações 
com Investidores

Divisão de Controles 
e Tributos

Gerência de 
Controladoria 

Econômico-Financeira

Divisão de 
Informações e 

Projeções

Divisão de Gestão 
Orçamentária

Divisão de Gestão e 
Controle de Custos

 
5) A criação junto à Diretoria Financeira e de Relações com os Investidores, da 
Divisão de Relações com Investidores, junto a Gerência Contábil, com função 
gratificada nível FG-18, assumindo os funcionários, atividades e responsabilidades 
da Assessoria de Relações com os Investidores, vinculada à Diretoria Financeira e 
de Relações com os Investidores; Transformação do cargo de Assessor de 
Relações com os Investidores, vinculado à Diretoria Financeira e de Relações com 
os Investidores em um cargo de Assistente de Diretoria. 6) Transformar junto à 
Diretoria de Operação e Meio Ambiente da Gerência de Desenvolvimento 
Operacional em Gerência de Políticas Operacionais, com Função Gratificada nível 
FG-23; bem como a criação de duas novas Divisões com Funções Gratificadas nível 
FG-18 e adequação das demais divisões que passam a adotar novas nomenclaturas 
e atribuições conforme segue: Gerência de Políticas Operacionais: Divisão de 
Políticas de Manutenção/DIPOM; Divisão de Políticas de Operação/DIPOP; Divisão 
de Políticas de automação e Eficiência Energética/DIPAE; Divisão de Políticas de 
Qualidade/DIPOQ; Divisão de Planejamento Operacional/DIPLO; Divisão de 
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Políticas de Águas Subterrâneas - DIPAS. 

 
7) Criação da Superintendência Regional de Negócios da Região da Serra 
Catarinense, a qual terá a sua sede na Cidade de Curitibanos, para cobrir o 
atendimento da Região Hidrográfica RH-4, que corresponde ao Planalto de Lages e, 
parcialmente, a Região Hidrográfica RH-3, que corresponde ao Vale do Rio do 
Peixe, incluindo 41 municípios na sua totalidade e com incorporação das seguintes 
Unidades, mantendo preservadas as estruturas respectivas: Agências: Caçador, 
Curitibanos, Otacílio Costa, São Joaquim, Videira, Bom Retiro, Catanduvas, Correia 
Pinto, Lebon Regis, Santa Cecília, Tangará, Treze Tílias e Urubici; Escritórios: Água 
Doce, Anita Garibaldi, Arroio Trinta, Bom Jardim da Serra, Calmon, Campo Belo do 
Sul, Erval Velho, Ibicaré, Jaborá, Pinheiro Preto, Ponte Alta, Ponte Alta da Norte, Rio 
das Antas, Salto Veloso, São Cristóvão do Sul, São José do Cerrito e Vargem 
Bonita; Distritos Operacionais: Bocaina do Sul, Capão Alto, Celso Ramos, Cerro 
Negro, Ibiam, Iomerê, Lacerdópolis, Macieira, Painel, Palmeira e Urupema. 7.1. 
Delegar competência à Diretoria Executiva para definir a data de instalação da 
Superintendência Regional de Negócios da Serra Catarinense. 8) A uniformização e 
adequação da estrutura das Superintendências Regionais de Negócios, de acordo 
com o Anexo I que é parte integrante da Resolução/CA nº 022/2011, bem como a 
reformulação da classificação das agências, adotando-se como critérios a população 
atendida, o número de economias e a arrecadação. 9) A vinculação do Setor de 
Envasamento de Água de Ingleses à Gerência Operacional – GOPS, da 
Superintendência Regional de Negócios da Região Metropolitana da Grande 
Florianópolis – SRM. 10) Atribuir Função Gratificada para os Presidentes das 
Comissões: 10.1. Permanente de Processos Administrativos Disciplinares e 
Sindicâncias, nível FG-18; 10.2. Permanente de Avaliação de Bens Imóveis, Bens 
Móveis e Fundo de Comércio, nível FG-18; 10.3. Permanente de Licitações da 
Matriz, nível FG-18; 10.4. Permanente de Licitações das Superintendências 
Regionais de Negócios, nível FG-11, exceto na Superintendência Regional de 
Negócios da Região Metropolitana da Grande Florianópolis – SRM. 11) Adequar as 
Funções Gratificadas da Administração Central de acordo com o Anexo II que é 
parte integrante da  Resolução/CA nº 022/2011. O Conselheiro Jucélio Paladini 
apresentou seu voto discordante justificando que a estrutura organizacional vigente, 
bem como a alteração proposta não responde as necessidades objetivas da 
CASAN. Terceiro item da Ordem do Dia: Extinção da Agência de Três Barras e 
Reativação da Agência de Barra Velha. O Conselho, considerando a reintegração do 
Sistema do Município de Barra Velha, por via judicial, e a municipalização do 
Sistema do Município de Três Barras; autorizou a Diretoria Executiva a adotar as 
providencias necessárias visando à reativação da Agência de Barra Velha, com a 
criação de uma função gratificada nível FG – 13; com vinculação junto à 
Superintendência Regional de Negócios da Região Norte/Vale do Itajaí e a extinção 
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da Agência de Três Barras e respectiva função gratificada, vinculada à 
Superintendência Regional de Negócios da Região Norte/Vale do Itajaí. Quarto item 
da Ordem do Dia: Outros Assuntos de interesse da Sociedade: 1) Errata da 
RESOLUÇÃO Nº 018, DE 31 DE AGOSTO DE 2011. Onde se lê: “Conceder, a 
partir do dia 1º de setembro de 2011, o pagamento de função gratificada nível FG-
10, correspondente a R$ 803,42, aos empregados da Companhia, ocupantes do 
cargo de “Advogado” a título de dedicação exclusiva”. Leia-se: “Conceder a partir de 
1º de setembro de 2011, o pagamento de Adicional por Dedicação Exclusiva, 
parametrizado na função gratificada nível FG-10, correspondente a R$ 803,42, aos 
empregados da Companhia, ocupantes do cargo de "Advogado", a título de 
dedicação exclusiva”. 2) Reuniões nas Superintendências:  O Conselheiro Pedro 
Bittencourt Neto sugeriu ao Conselho a realização de reuniões nas 
Superintendências Regionais, com o objetivo de conhecer e discutir sobre as 
questões regionais, o que foi acatado pelos demais membros. O Conselho deliberou 
que a próxima reunião será realizada na Sede da CASAN, localizada em Chapecó. 
O referido Conselheiro relatou ter participado da inauguração do reservatório pulmão 
de Criciúma. Foi uma solenidade muito prestigiada pela classe política e pôde 
constatar manifestações extremamente positivas das lideranças presentes. 
Parabenizou a Administração anterior e a atual pelo esforço despendido na 
manutenção daquele sistema, registrando o seu orgulho em participar desta equipe.  
Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e suspendeu 
os trabalhos para confecção desta ata. Reiniciados os trabalhos, foi lida e aprovada 
pelos Senhores Dalírio José Beber, Pedro Bittencourt Neto, Jucélio Paladini, Nelson 
Gomes Mattos, Adeliana Dal Pont, Enio Andrade Branco, Saulo Sperotto e Nery 
Antonio Nader, e vai assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 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 12, às fls. 43 a 64.  
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