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DETRABALHO201512017
ACORDOCOLETIVO

DE
DOS EMPREGADOS
EM ESTABELECIMENTOS
SINDICATO
SUSCITANTE:

sERVIçosDE SAúDEDE sÃo JosÉ Dos cAMpos E REGtÃo.Entidade

SãoJosé
com sedena PraçaLondresn'47, Jd. Augusta,
Profissional,
Sindical
no CNPJ/l\4F
sobo n" 72.308.37210001-90,
SP,devidamente
inscrito
dosCampos,
Sr. CarlosJoséGonÇalves;
nesteatorepresentado
0orseuDiretorPresidente,

À CRIANÇA
COMCÂNCER,
susctTADo:GAcc - GRUPODEASSISTÊNCIA
mantenedor
do CTFM- Cêntrode Tratamento
"FabianaMacedode Morais",
JoséFÍeitas,no1200,Uúanovalll, SãoJosé
comsedena AvenidaPossidônio
devidamente
inscrito
no CNPJ/MF
sob o n"
dos Campos,SP,CEP12.244-010,
por sua Presidente,
Sr' Rosemary
603/000'1-69,
nesteato representado
01.146
Dominguez
Sanz:
As partessupracitadas
estabelecem
o presenteAcordoColetivode Trabalho,que
pactuam,
e condições:
ora
nasseguintes
cláusulas
SALAR|AL
cLÁusuLA 1" - REAJUSTE
de 8.34%(oito
salarial
a partirde 1" de maìode 2015,no percentual
Correção
inteirose trinta e quatrocêntésimospor cento),incidentesobreos saláriosde
30 de abrilde 2015.
de 9.83%(nove
CoÍreção
salarial
a partìfde 1" de maiode 2016,no percentual
inteirose oiteritae três centésimospor cento),incidentesobreos saláriosde
3 0d e a b r i l d 2
e016
pnAÁORAnO PRIMEIRO:Serão compensadas
legais,
todas as antecipações
concedidasno períodorevisando,
nos termosda
convencionais
ou espontâneas
no1 do ColendoTRIBUNAL
SUPERIOR
DO ÌRABALHO
Instrução
Normâtiva
PARÁGRAFOSEGUNDO:Aos empregadosadmitidosapós a data-baseserá
asseguradoo reajustesalarialproporcionalà 1112avos por mês trabalhado.
As eventuaisdiferenças,orìundasda aplicaçáodo
PARÁGRAFOTERCETRO:
pÍesenteacordode trabalho,poderãoser pagassem qualquermultaou acréscimo
juntocom a folhade pagamento
do mês subsequente
à assinatura
deste.
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CLAUSULA
2A- PISOSALARIAL
aosseguintes
a criançacomcâncerobedecerá
O GAcc- Grupode Assistência
pisossalariais:
CARGO

CH

2016t2017

2015t2016

ÀNALISTACONTABIL
ANALISTADEPTOPESSOAL

200 R$
200 R$

2.039,00
2.837,00

RS

2.240,00

R$

3.116,00

ÂNÁLISTA FINANCÉIRO

200
220
200
200
200

R$

2734,00

RS

3 008,00

R$
R$
R$

í.164,00
1.664,00
1.969,00

RS
R$
R$
R$
R$
R$

t.279,00
í 828,00
2,163,00
2_563,00
1 846,00
1.879,00

ASSISTENTE
DENUTRIçAOE DIETETICA
ASSISTÉNÌE ADII'INISTRATIVO

ASSISTENTE
CONÍABIL
E AUDITORIA
REGULÂR
OPERATIVA
ASSISTENTE
ASSISTENTE
DEAUTORIZAçOES
ASSISTENTE
DECOMPRÀS

assS Ì E N T E D E C O Z I N H A

ÀssSTENTEDE DEPTOPESSOAL
assSTENÌEDÊ FATURAII'ENTO
ass SÌENTE DE MARKETING
ASSISTENTE
DESUPRIMENTOS
AUXSERVGERAIS
AUXILIAR
ÂDIVIINISTRÁTIVO
AUxILIARoE AUTORIzAçÕES
AUXILIARDE COZÌNHA
DE FÁRII/IACIA
AUXILIAR

R$
200 R$
200 R$

1.736,00
1 192,00
1.790,00
1.703,00
2_000,00
1.596,00
1,062,00
1.084,00
1.450,00
1138,00
1.119,00

R$

1 310,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1 966,00
1.871,00
2,148,00
1.753,00
1.167,00
119't,00
1.58.t,00

R$

1.250,00

1.517,00
1,279,00
í.246,00

R$
R$
R$

1.229,00
1.501,00
í.667,00

R5

r.405,00
t_369,00
í.167,00

R$

RS
1.062,00 R$
1.084,00 R$
1.454,00 R$
í.969,00
R$
2.039,00 R$
1.400,00 R$
R$
1.084,00 R $
1.084,00 R $
I 9S1,00
R$

RS
R$

1.703,00 R$
1.021,00 R$

1.87'r,00
1.062,00

1 890,00
2,128,00
1,636,00
2 003,00
2113,00
2 35í,00
870,00
I 115,00
1.363,00

2.076,00
2 338,00
1.797,00
2.200,00
2.321,00
2.583,00
956,00
í.225,00
1.497,00

tô0
200
200
200
200
200

R$
R$
R5
RS
R$
R$
220 R$
200 R $
,tE0 R $
125 R$

AUXILIARDE FARMACIA

í40

ÂUXILIARDE FARII'ACIA
DE MANUTENçAO
AUXILIAR

200 R $

AUXILTÀRDEPTO PESSOAL

200

AUX!LIÃRLIMPEZAHOSPITALAR
DE HOSPITAL
COZINHEIRA
LIDERDE RECEPçÃO
LIDERFATURAIl/IENTO
SUS
LIDERHIGIENEHOSPTTALAR

1 8 0 R$
1 8 0 R$
220 R$
200 R$
200 R$
200 R$

IUENSAGEIRO

220

OPERÀOORA
TLIlIK
RECEPCIONISTA

180
180
200
200
220
180
200
220
220
í80

COPEIRA

SECRETARIAD INSTIÌUCIONAL

SECRETARIA
CLINICA
SERVENTE

ÍÉcNtco(a)EtvrHEMoTERAPTa
TÉcNrco(a)
ErtrHEMoTERAPTÁ
TÉcNtcoEtt MANUTENçÃo
TECNICO
IVIANUÌENçÁO
EQUIPHOSPìÌALÁRES
TECNICOíA)
DEENFERIVIAGEM
TÉcNtcoíal DEENFERÍúacEM
TELEFONISTA
VIGIA-FOLGUISTA

220

2.351,00
r.680,00

R$
R$

R9
RS

R$
R$
RS
R$
R$
200 R $
,t50 R$
140 R$
220 R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

r 191,00
r.597,00
2163,00
2.240,00
1,446,00
1.',191,00
1191,00
119't,00
2.176,00
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CLÁUSULA 3A- ANUÊNIO

O Grupo de Assistênciaa Criançacom Cânceracordantepagaráa título de
Anuênio1% (um por cento)do salárionominâlparâ cada ano trabâlhadono
nosocômio.
substituio que vinhasendo
PARÁGRAFoÚNlco: A cláusulaacimamencionada
práticopelaacordantecomoadicionalBienal,em relaçáoao anuêniopassa-sea
de outubíode 2014
vigorara partirda folhade pagamento
CLÁUSULA4" . HORASEXTRAORDINÁRIAS
que as horas extraordinárias,
excedentesda jornada legal,terão
Estabelecer
acréscimoí00% (cem por cento) sobreo valorda hora normal.Sendoque em
caso de bancodê horasas folgasserãoconcêdidasno períodomáximode 06
(seis) meses acrescidode 100 % ( cem por cento ) mesmo em se tratandode
tambémnasjornadasde 12x36quandoo
folgas.A supracitadacláusuìaaplica-se
da
súmula
444 do TST.
fizorjus
aos
termos
trabalhador
PARÁGRAFOPRIMEIRO:Na hipótesede rescisãodo contratodê trabalhoou
após o decurso do prazo supra estabelecido,sem que tenha havido a
permitidâna pfesentecláusula,o
integraldâ jornadaextraordinária
compensação
calculadas
farájus ao pagamento
das horasextrasnão compensadas,
trabalhador
pagamento,
data
da
rescisáo
ou
do
efetivo
o
valor
da
remuneração
na
sobre
estabelecidos
na presentenormacoletiva
observando-se
os adicionais
CLÁUSULA5" - ADICIONALNOTURNO
lotadosno períododa noite,adicionalnoturno
Fica assegurado
aos empregados
equivalente
a 45% (quarentae cinco por cento)da horadiurna,parao trabalho
Íealizado
entre22:00hoÍasde um dia até as 7:00horasdo dia seguinte.

suBsTrTUtÇÃo
cúusuLA 6,- saLÁRro
que ao empregado
igual
chamado
a substituir
outro,serágarantido
Estabelecer
perdurar
sêm
considerâr
as
enquanto
a
substituição,
saláriodo substituído,
pessoais,
nãosejapor prazosuperior
a 30
vantagens
desdeque a substituição
(trinta)
dias.
7" . DIRIGENTE
SINDICAL
E A EMPRESA
CLÁUSULA
queo dirigente
sindical,
noexercício
de suafunção,
desejando
manter
Estabelecer
pelorepresentante
que a
o atendimento
contatocom a empresa,
terágarantido
empresa
designar.
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cLÁUsULA 8A- SALÁRIOADMISSÃO

paraa funçãode outfo,igualsalárioao do
admitido
ao empregado
Ficagarantido
pessoals.
asvantagêns
semconsiderar
substituído,
DE PAGAMENTO
CLÁUSULA9A- COMPROVANTE
Estabelecer que o GACC acordante forneça aos funcionários holerites ou
o periodoa que
contendoos nomesdos emprêgados,
envelopesde pagamento,
pagasa qualquertítulo,inclusive
horâs
das importâncias
se refere,a dÌscriminação
do
trabalho
executado
nesses
dias,
remuneração
dos
DSR's
e
adicionais,
extras,
e depósitos
do FGTS.
descontos
- INDENIZAçÃO
EM CASODE MORTEDO EMPREGADO
CLÁUSULA1OA
Em caso de mortedo empregadopor quaìquercausa,o empregadorpagaráa
equivalente
a I (um) salárionominaldo "de cujus",que
famíliadesteìndenizaçáo
serádobradase o eventodecoÍÍerde acidentetípicode trabalho.
ÚNICO- A indenizaçáo
de que trataa presentecláusulapoderáser
PARÁGRAFO
pessoars
por segurode vidae acidentes
substituída
de
Em caso de segurode vida parcialem que a coberturatrata exclusivamente
acidentede trabalho,havendomortênaturalo acordantepagaráa famíliedo " dê
a 1 (um)salárionominal
equivalente
cujus" a ìmportância
CLAUSULAí1" - PIS
que parao recebimento
â ausênciado
do PlS, em sendonecessário
Estabelecer
para
dufanteo horárionormalde trabalho,estanão seráconsiderada
funcionário
efeitode descontode salário,dos DSRs,dasÍériase do 130salário
CLÁUSULA12â- GARANTIASSALARIAISNA RESCISÃODO CONTRATODE
TRABALHO
que o saldode saláriodo períodotrabalhado
antesdo avisoprévioe
Estabelecer
período
pfévio
quando
for
o
caso,
deveráser pago por
do
do avi6o
trabalhado,
da
se a homologação
ocasiáodo pagamentogeral dos demaisfuncionários,
desse
fato.
rescisãonão se der antes
CLÁUSULA13"- ESTABILIDADE
DA GESTANTE
da
ConcedergaÍantìade empregoà empregadagestante,desdea confirmação
gravidezaté 05 (cinco)meses após o parto,ficandovedadaa sua dispensa
ou semjustacausa.
arbitrária
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plnÁcnefo ÚNlco - o empregador
observaráos dìspostosno art394-Acom
'l110512016,
publicado
Lei13.24712016
em
naCLT,
novaredaÇáo
DE
DtSPENSA
cLÁusuaA r4" coMUNrcaçÃo
dos
de justacausa,a ciência
dispensado
sobalegação
AsseguÉrao empregado
por
pêna
presumir-se
injusto
o
de
êscrito, sob
motivosdesta despedida,
ìegais
com o consequentepagamentodos consectários
despedimento,
justa
causa
de
dispensa
sem
decorrentes

MÉDrcos
E/ouoDoNToLóctcos
1s"- ATEsraDos
cLÁusuLA
Esiabelecerque o hospitalaceitaráos atestadosmédicose odontológicos
desdeque os médicos
seiam
passados
porfacultativos
Profissional,
do Sindicato
médicos
do
pelo
nosocômìos
não
mantênham
credenciados SUSe os referidos
trabalho.
cúusuLA

i6" - LtcENçA PATERNTDADE

Garantirao êmpregadolicençade 05 (cinco) dias no trabalho,sem prejuízodo
de filho(a).
empregoou salário,em casode nascimento

cLÁUSULA17"- AMAMENTAçÃO
que:
Estabelecer
maisde 30 (trinta)mulheres,
a) casoo acordantetenhaentreseusempregados
anos,manteráno localde trabalholugar
com idadeacimade 16 (dezesseis)
paracrianças
no período
de amamentação;
apÍopriado
o recebimento
de
no períodode amamentação,
às mulheres,
b) é assegurado
para
o
de seÍviço,duranteo temponecessário ií amâmentar
saláriosemprestação
estabelecida
no item
nãocumprir
coma determinação
filho,quandoo empregador
até6 mesesde idade
"a"destacláusula
pAúOnlpO ÚNICO- A presênte
nãoimpedirá,
ao sindicato
de buscar
redação
judicialmente
da
declaração
da
eficácia
do
art.
7",XXV
CF/88.
a
cLÁusuLA ís" - BERçÁRto/ AUxíLto-cREcHE
que casoo acordante
mais de 30
tenhaentreseusempregados
Estabelecer
(trÌnta)
16
(dezesseis)
anos,
manterão
no localde
mulheres,
comidadeacimade
crecheparaos filhosdasempregadas,
desde
umberçário
ou concederão
trabalho
podendo
de
alimentaçáo,
a
creche
ser
retorno
ao
trabalho,
com
fornecimento
o seu
porconvênio
no importe
de R$
ou ajuda-creche,
â titulode reembolso,
substituída
245,00(Duzentose quarentaê cinco reais)pagoporfilho,a partrrdo seuretorno
até6 íseis)anosde idade.
aotrabalho
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CLÁUSULA19' - CARTADEAPRESENTAçAO
Estabelecerque o acordanteGACC forneça carta de apresentaçãoaos
no ato da
semjustacausae que deveráseÍ entregue
demitidos
trabalhadores
homologaçãoda rescisãocontratual

- ESTABILIDADE
MILITAR
CLÁUSULA
20"- SERVIÇO
que:
Estabelecer
em idadede prestaçáodê serviço
garantido
o emprêgoao empregado
a) será
da unidade
diasapóso desligamento
e nos30 (trinta)
milìtar,
desdea incorporaçáo
em queserviu,alémdo avisoprévioprevistona CLT;
quê êstivêrservìndo
no
ao empregado
de emprego
seÍáextênsiva
b) a garantia
Tirode GueÍra;
entreo horárioda prestaçãodo Tiro de Guerracom o
c) havendocoincidências
do Dêscanso
Sêmanaì
não sofrerádesconto
o empregado
horáriode trabalho,
(DSRs)
razão
das
horas
náo
em
e de feriadosrespectivos,
Remunerado
por essemotivo.A estesempregados
nãoseráimpedidaa prestação
trabaìhadas
joínada
no
restante
da
de sêrviço
Do TRABALHo
Ao AcTDENTADo
cLÁusuLA2r" - ESTABTLtDADE
nostermosda Lei.
ao acidentado
do trabalho
Conceder
estabilidade
VTTIMADO
POR
DO EMPREGADO
CúUSULA 22" - APRoVEITAMENTO
poRTADoR
PRoFtsstoNAL
ou
DE
MolÉsrtA
ActDENTE
Do TRABALHo
poderá
que durantea vigência
o empregador
destanoÍmacoletiva,
Estabelecer
rêdução
salarial,
os
e com a correspondente
aproveitar,
em funçõesadequadas
para
que, de qualquerforma,estejamincapacitados o exercício
empregados
normalde suasfunçõesem razâode acidentedo tÍabalhotípicoou moléstia
peloóÍgãocompetente
profissional,
desdequeautorizado
cLÁusuLA 23' - GARANTTAaos
APOSENTADORIA

TRABALHADoRES
EM vtAs DE

queestejam
há 2 (dois)anosda
e salários
aosempregados
Garantia
de emprego
possua5 (cinco)
proporcional
desdequeo empregado
ou integral,
aposentadoria
prestados
na
mesma
empresa,
ficando
o empregado
anosou maisde serviços
por escrito.Adquiridoo direitocessa a
obrigadoa avisaro empregador
estabilidade.
pARÁcRAFo ÚNlco - o empregador
compromete-se
a noticiara seus
que contamcom 5 (cinco)anosou maisde serviços
prestados
na
empregados
23 supfa.
mesmaempresa,
o benefício
fÌxadona cláusula
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DE UNIFORME
CLÁUSULA24" . FORNECIMENTO
por ano,uniformês,
quando
gratLritemênte,
quê a empresaÍornêcerá,
Estabêlecer
exigidoo usopeloempregador
ÉSTUDANTE
cLÁUSULA25" - GARANTIASAO EMPREGADO
Estabelêcêrque o empregadorconcederáabono de faltas aos empregados
oficiais,mediantepréviacomunicação,
nosdias de examesescolares
estudantes,
com 48 (quarentae oito) horas de antecedênciae comprovaçãoposterior no
mêsmolaosodê têmpo.

DEEeutpaMENTo
DEpRorEÇÃo
cLÁusuLA26"- FoRNEctMENTo
gratuitamente,
queo empregador
forneceÍá
aosseusempregados,
Estabelecer
para o exêrcíciodas respectivas
dê protêçãoindividual,
todos os equipamêntos
sobrehigiene,segurançae medicinado
da legìslaçáo
funçóes,na conformidade
sendoobrigatório
o usopeloempregado.
trabalho,

DOTRABALHO
PORPARTEDA EMPRESA
CLAUSULA
27A. INTERRUPçAO
quea interrupção
por responsabilidade
do trabalho
da empfesanão
Estabelecer
posteriormentepoderá
serdescontada
ou compensada
cLÁusuLA 29"- ausÊNctAsJUsT|FtcADAs
que o empregado
podeÍádeixaÍde comparecer
ao tfabalho,
sem
Estabelecer
prejuízo
nos
seguintes
casos:
dossalários,
cônjuge,
irmáo,pais
emvirtude
de mortedefiìhos,
a) por3 (três)diasconsecutivos
padrasto
madrasta,
companheiío
ou
companheira,
sogroou
ou
e avós,ìnclusive
sogra.
de casamento
b) por5 (cinco)
diasconsecutivos
emvirlude
cLÁUSULA29"- MENSALIDADE
SINDIcAL
em folhade pagamento,
dos empregados
associados
do
A empresadescontará
proÍissionaÌ,
a importância
correspondente
à mensalidade
social,
sindicato
taisvalores
à disposiçáo
da entidade
sindical
em suasede,atéo dia 10
colocando
(dez) de cada mês e, em caso de atraso,com a devidacorreçâomonetária,
revertidos
a favorda entidade
sindicalParao desconto,
é misteÍa anuência
peranteo sindicatoproÍissionai,
expressado trabalhador,
no ato de sua
sindicalização
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EM FOLHADE PAGAMENTO
cLÁUSULA30" - DESCONTOS
que a empresadescontará
em folha de pagamento,os valoresde
Estabelecer
desde que
do sindicatoprofìssional,
atÉvés
convêniosmédicos utilizados
porescritopelostrabalhadores,
nostermosdo artigo462 da
e autorizado
solicitado
CLT
CLAUSULA3íA- VALE TRANSPORTE
Vale Transporte
que o empregador
concederáaos seusempregados
Estabelecer
de conformidadecom â lêgislaçãovigênte,sendo que os descontosseráo
proporcional
aosdiastfabalhados.
efetuados
CLAUSULA32"- REFEITORIO
Estabelecerque o êmpregadordeveÍá mânteí locaÌ próprio para rêfeiçõesê
do localde trabalho,com mesas,cadeiras,bebedourode
lanche,independente
geladeira,
para
banho-maria,
Iixeirae pia.
água,utensílios
os começais,

anmÁntos
E BANHEtRo
cLÁusuLA
33"- vEsrtÁnros,
que o empregador
e femininos,com
manterávestiáriosmasculinos
Estabelecer
e nos locaisdê sêrviços,banheirospara uso exclusivodos
armáíiosindividuais,
empregados.

MÉDrcos
cLÁusuLA
34'- EXAMES
que os examesmédicospara admissãoe dispênsa,bem como
Estabelecer
periódicos
exames
orevistosem lei, seráocusteadospela empresa

CLÁUSULA
35"- ANoTAçÃoDA FUNçÃoNA CTPS
que o empfegador
Íjca obrigadoa promovera anotaçãocorreta,na
Estabelecer
peloempregado,
de acordocomo CBO.
exercida
CTPS,dafunçáoefetivamente

cLÁusuLA
36.- PLlrurÃoa orsrÂructn
que estiveremde
que o empfegadofremuneraráos funcionários
Estabelecer
sobreaviso(plantãoà distância),
com adicionalde 1/3 (um terço)sobrea hora
noÍmal
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CLAUSULA37" . AVISO PREVIO
ou outra
Concessáodo Aviso Préviona formada Lei no 12506,de 11l10/20'11,
ouea substitua
se
30 diasdo avisoprévioserãotrabalhados,
PARÁGRAFOÚNICO:Os primeiros
assim desejar o empregador.Os dias excedentesa 30 dias seÍão sempfe
indenizados

3s"- NoRMAS
FAVoRÁvEts
cLÁusuLA
dos
que a pÍomulgação
ordinária
e/oucomplementar
de legislação
Estabelecer
previstos
e
deveres
preceitos
onde
aplicável,
direitos
substituirá,
constitucionais

neste acordo, fessalvando-se sempre as condiçóes mais fevorávêis aos
trabalhadores.

DEDESPESAS
DEvtAGEM
clÁusuln sg"- pacAMENTo
O empregadorpagarátodas as despesasde viagêm,ou seja, hospedagem,
transporte,reÍeiçáoe outras despesas inerentesao serviço externo executado,
peloempregador,
cujosvaìorsejaajustadoparaalimentaçáo
desdeque autorizado
dignae substanciosa.

pERÍoDoNoruRNo
cLÁusuLA40"- LANcHE
lotadono períodonoturno
fornecerá
lanchena saídado empregado
O empregador
e refeiçáono intervalodas 22h00minàs 2h00min.

+r.- renhs l rs"saúnto
cr-Áusur-l
que o iníciodas fériasnáo coincidirá
domingos
e
com sábados,
Estabelecer
já
diaútilda
devendo
serÍixadoa partirdo prímeiro
feriados
ou dias çompensados,
efetuado
2 (dois)diâsantesde seu início.A
semana,sendoo seu pagamento
suaintenção
de conceder
fériascoletivas
ao Ministério
empresa
deverácomunicar
do Trabalho,ao sindicatoe aos trabalhadoresabrangidospor este acordo, nos

vigente.
termosda legislação
da primeiraparceìa,previstano artigo20,S
PARÁGRAFoÚNICO;O pagamento
quedispõesobreo pagamento
natalinaprevista
2' da Lei4.749165,
da gratificação
juntamente
possa
que o adiantamento
na Lei 4 090162,
estabelece
ser concedido
como pagamento
dasfériasdo empregado,
a partir2015,desdequeestefaçaa
(por
duÍante
solicitação escrito)ao empregador
o mês de janeiro(01 a 31) do
corrente
ano.
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ouÉ coMPóEMREMUNERAçÃo
cLÁusuLA42"- REcEBtMENTos
Os prêmiosde qualquernatureza,desdê quê habituaisê quândocontratados
durantea vigênciad.ocontfatode trabalho,deverãoser mencionadosna CTPS
CLAUSULA43"- AGUA
e nos ìocaisde trabalhoreservatório
A empresacolocaráem suasdependências
de águapotável.

cLÁUSULA44"_ RECoNTMTAçÃO
nàoserá
no prazode 1 (um)ano,nafunçãoqueexercia,
Readmitido
o empregado
o
desdeque cumpridointegralmente
novocontratode experiência,
celebrado
anterror.
oBRtcaróR|As
cLÁusuLA45"- cuRsos E REUNTõEs
obrigatórios
teráo
forado horárionormal,
os cursose reuniões
Quandorealizados
extraordinário.
comotrabalho
seutemporemunerado
cLÁusuLA 46" - PAGAMENToDEsALÁnto ao ,a.NaLpaeero
O pagamentode salário ao empregadoanalfabetodeverá ser efetuadona
prêsênça
de 2 (duas)
testemunhas.

NoMtNAL
DEEMpREGADoS
cLÁusuLA47"- RELAÇÃo
à entidadeprofissional
cópiadas Guiasde Contribuição
A empresaencaminhará
relação
nominal,bem como guia
Sindical,Assistenciale associativa,com
previdenciária,
no prazomáximode 30 (tÍinta)diasapóso desconto.

poRDEscuMpRtMENTo
cLÁusuLA
48u- MULTA
de quaisquerdas cláusulasda presente
Estabelecer
nìultapor descumprimento
no
norma coletiva,com exclusãodas cláusulasque tenham preestabelecido,
por
importeequivalente
a 2% (dois por cento)do menorpisosalarialda categoria,
empÍegado,enì Íavorda pade prejudicada.

cLÁusuLe
+g':cesrneÁsrcn
A partir de 01/05/20í5,
o empregador
Íornecerá
aos empregados
uma cesta
básicamensalemticketcestasemcarátersalarialno valorde B$jlzEqg, queserá
disponibilizado
ao empregado
atéo dia20 do mêsde referência.

e g f x-r:

r.r

'

:l;

.,-1 1^ .r.-r
tt

tf

gãe€

o empregadorfornecerááos empregadosumâ cêstâ
A partir de 0í105/20'16,
básicamensalem ticketcestasem carátersalarialno valor de E[-!]!5r99, que será
até o dia 20 do mêsde ÍefeÍência
ao empregado
disponibilizado
O benefícioda presentêcláusulâsêíá concedidodê formagratuita
PARÁGRAFOPRIMEIRO:A cêstabásicaa que aludea presêntecláusulanão
inclusive
o seu salário
do empregado,
integra,pafaqualquerefeito,a remuneração
ainda,
integrar
o sistema
para
social,
devendo
fins
de
seguridade
de contribuição
do Trabalhador).
dê Alimentação
PAT(Programa
PARÁGRAFoSEGUNDo:o beneÍícioda cesta Básicaserá mantidomesmo
quando do afastamentodo empregadopara tratamentomédico na fôrmâ
peloperíodode no máximo90 dias,com exceçãonos
peloempregador
concedida
como acidentede trabalhoe doençasdo
casosde doençasque se relacionam
trabalho.

cLÁusuLAso"- vALEREFETçÃo
aosseusempregados
a fornecefde Íofmagratuita
A instituição
se compromete
que taboramem jornâdasupêriora 6 horasdiárias,o valordê R$ 20.00(vinte
Eêig) diários a título de vale refeição, ficando isenta de fornecer àqueles
gratuitano localde trabalhoou por meiode
que tiveremalimentação
empregados
qualidade,
nos dêmaiscasosmantemse a píaticadê
de
e
convênios
alimentação
de ìanchese intervalode 15 minutosde descanso,prêvistona
fornecimento
legislação
vigente

DEsALÁRtos
cLÁusuLA 51"- PAGAMENTo
que efetuaro pagamento
de sêus
dos salários
e demaisdireitos
O empregador
dia
e
hofário
de
expêdiente
de
cheques
deverá
fazê-lo
em
através
empregados
proporcionando
o diÍeitode se ausentarem
do trabalho,
aosempregados
bancário,
para descontaresse cheque,dentrodo horáriode funcionamento
dos bancos
sacados, excluindo-seos horários de refeìçáo,obedecida a escala da
administração
CLAUSULA52A- JORNADAESPECIALDE TRABALHO
'12x36,
observando
o que
O acordanteGACC poderáadotarjornadade trabalho
segue:
a) Adoçãoda jornadade trabalho12x36,diurnoe noturno,ou seja, 12
horasde trabalhopoÍ 36 de descanso,com t hora para refeiçãqe
descanso,com 02 folgasmensais,e no mês em que houverferiados
o dia trabalhado
no feriadoou
haveráescalade folgasparacompensar
de
entãoaplicaçãodiretada Súmula444 do TST, sem necessidade
a partirde 1ode
realizaracordoindividual
com o SindicatoProfissional.
agostode 2013.
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- Eventuais
plnÁOnlpo PRIMEIRO
desde
trocasde plântãoserãopermitidas
pelaAdministração
quepíêviamente
da empresa.
autorizadas
- O estabelecido
cláusulanão
no caputda presente
SEGUNDO
PARÁGRAFO
ou
de acordosindividuais,
prejudicârá
maisbenéficas
constantes
as condiçõês
dos
empregados.
de trabalho
doscontratos
integfantes
DEAVISOS
53' - QUADRO
CLAUSULA
queo hospitalmanteráquadrode avisos,ondedeverãoserÍixadosos
Estabelecer
profissional
da categoria,
e de interesse
do sindicato
editais
e outroscomunicados
dê saúde
desdeque âutorizadospela dirêçáodo êstabelecimênto

cLÁusuLAs4"- NoMENcLATURA
funções.
nasrespectivas
serâoregistrados
Todososobreiros
AssrsrENcrAL
cLÁusuLAss"- coNTR|BUrçÃo
deseusempregados
sócios
mensalmente
dossalários
O empregador
descontará
assistencial,
desdeque
a respectiva
contribuição
e não sóciosdo sindicato
convocada
com
dos integÍantes
da categoriarespêctiva,
aprovadapor assembléia
que
prevista
através
de
edital
a
haja
sido
dada
estatutariamente,
a antecedência
valia.em favordo
fazendo
o pertinente
depósito
da fespectiva
amplapublicidade

em guiaprópria,fornecidapêlosindicatoêm rêdebancária,
sindicatoproÍlssionâ1,
através
diretona tesouraria
do sindicato
dia
l0
de
cada
mês,
ou pagamento
até o
de cheque nominale cruzado O recolhimentode referidacontribuiçâo,refeÍente
de cada ano
ao '13osaláriodeveráser efetuâdaêm parcelaúnìcaaté o dia 18112
assistencial,
O percentual
de descontoda contribuição
PARÁGRAFOPRIMEIRO:
aprovadona assembléiageral será de 1,5% (um e meio por cento) da
Íemunefaçâo
brutade cadamês.
PARÁGRAFOSEGUNDO:A contribuiçãoassistencialserá descontadados
natalinas,
ou abonos,eventualmente
salários,horasextras,férias,gratificaçóes
pelosindicato
de componentes
ou de todaa categoria.
em benefício
conquistados
PARÁGRAFoTERCEIRO:A contribuicáo
em tela não sefá descontaoaoas
verbasrescisórias
de qualquerdas condiçoesacima
PARÁGRAFoQUARTO:O descumprimento
acarretafáao infratora multa de 2% (dois por cento) do montante
estabelecidas,
devido,sendoque, na hipótesede não pagamento,arcaráo infratoÍ,tambémcom
nos mesmosmoldesposta
e a correçãomonetária,
calculada
os jurosmoratórios
pelalegislação
paÍaas obrigações
trabalhistas.
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de oposição
PARÁGRAFOQUINTo: subordina-seo descontoa possibilidade
individuaìe por escritaaté 15 (quinze)dias após a assinaturada presente
tal oposiçãoao SindicatoProfissional
ConvençãoColetiva,comunicando-sê
peloColendoSUPREIVIO
pessoalmente,
com a decisãoproferida
em consonância
que
valefá como data de
220.770-1lRS.
sendo
FEDERAL
no
RE
TRIBUNAL
postagem
do corre;o,de outro lâdo o
oposição,o registroque constar na
nosocômioacordante se comprometea náo incentivaras oposiçõespaÍa não
práticaanti-sindical
normativa
n' 4 do IVIPT
.
nostermosda Instrução
configurar
enviaráa empresa,até o dia 20
PARÁGRAFOSEXTO:O SindicatoProfissional
presente
uma listagemcontendoo
a
assinatura
do
acordo,
do mês subsequente
nome dos empregadosque apresentarama carta de oposição deferida pela
entidade sindical. Caso haja indeferimento,deverá ser informado o motivo,
para o
para que o hospitalpossadocumêntara justificatìva
comprovadamente,
pagamento.
descontoque efetivaráem folha de
paúcnqro
sÉtt|to: I empÍesase compromêtêa nâo fazerêmqualquêr
favorávela oposiçãoà contribuiçãoassistencial
movimentação

DoMÉsïcA
cLAúsuLA
s6"- vrolÊNcrA
que
que sêrá concedido1 (um) dia de folgaà trabalhadora
Fica convencionado
por
por
parte
ou
companheiro,
uma
vez
ano,
do esposo
sofrer agressáofísica
por Boletimde Ocorrência
da autoridadepoìicialde seu
desdeque comprovado
domicílio.
cLAúsuLA 57" - pRevelçÃo oo cÂttcER FEMININo(recomendação)
Fica convencÌonadoque o empregador recomendaráaos seus serviços de
medicinaocupacionala inclusãodo exame preventivode câncer para suas
por ocasiãodo exameperiódico.
trabalhadoras,

cLlúsuLa se". peRtADoPARAA cATEGoRtA
SeÉ consideradoferiado para a categoriao dia 12 de maio, data em que se

de Serviços
de Saúde",
na
comemorará
o "Diado Empregado
em Estabelecimento
peloSuscitante,
resguardada
baseterritorial
abrangìda
a prestaçáo
de serviços,
do nosocômio,
conformeescala prévia elaboradapela AdministÍação
que prestarserviçonessedia o direitode
salvaguardando
ao empregado
do dia trabalhado
comofolga,ou de receber
as horasffabalhadas
compensação
comoextras
PARÁGRAFO
PRIMEIRO:
Casoo acordante
nãoconceder
o feriadono dia12 de
maio.deveráfazê-loatéo últimodia do anoem referência-
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cLÁusuLA 59"- ACORDOJUDICIAL- Processode no 1624-83-2013.0'132
3-5-í5.0132úramitandopêla5'. Varado
O procêssocolêtivodê noí 624-83-20í
paÍtes
o Sindicatoda Saúdee o GACC.
Trabalhodestacomarca,ondesão
Para solucionar os diversos pedidos contidos naquêlaação, o GACCse
compromêtea pagar a titulo dê indenização,um "Abono Extra",dê caráter
aos empregadosque tinham jornada habitualno horário
indenizatório,
a í/3 ( um terço) do salariopor ocasiãodo gozo
noturno,o valorequivalente
pelo trabalhador durantê 2 ( dois ) anos
férias
rêcêbido
dê cada
consecutivos.O abonoaqui acordadoseráacrescidoàs verbasnormalmente
pagaspor Lei no momêntodo gozodas fériassem preiuízoprevistoem Lei.
O presenteabono foi aprovadopelos empregados
PAMGRAFO PRIMEIRO:
conformeconstamdos registros
em assembfeiarealizadano dia 0311012014,
os direitosdiscutidos
do livroda entidadesindical.Comêssêspagamentos,
quitados,
32, ficam intêgralmente
no Processode n" 1624-83-2013.5.15.01
inclusive os eventuaispedidos individuaise coletivos quê fazem parte do
pedido exposto no referido autos.
PARAGRAFOSEGUNDO;Caso ocorra demissão dê algum trabalhador antes
do integral cumprimento da cláusula acima, os valorês pêndêntês dêvêrão
sêr quitados no ato da homologação mesmo que seja intêgral ou
proporcional.
CLAUSULA604- Eventuais
difefenças
salariais
ou de cestabásicaserápagoaos
trabalhadores
na folhade pagamento
do mêsde junhoe julhode 2016.

CLÁUSULA
6í" - O GACCestenderá
a partirda vigência
do presente
acordo
(Cláusula64") os benefíciosprevistos no presente acordo coletivo aos
tÍabalhadoresdos setores que até a presentedata estavamsendo beneficÌados
pelo SindicatoSINDETURH,
que passama
pelas normascoletivasestipuladas
pelo SindicatoSuscitante,nos Termos do
integrara categoriarepresentada
pêloMinistério
Sindicaldeliberêdo
enquadramênto
do Trabalhoe Emoreqo.
CLAUSULA62'- O empregador
acordantepoderápof sua libeÍalidade
estender
os benefíciosdesteacordoaos demaistrabalhadoresde cateooriasdiferenciadas

CLAUSULA
63"- DATA-BASE
A data-base
será1' de maio
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cLÁUSULA64"- VIGÊNCIA
O presente
Acordode Trabalhoterávigênciaa partir01 de maiode 2015e término
em30 de abrilde 2017,paratodasas cìáusulas.

de Junhode 2016
SãoJosédoscamDos.20

DOSEMPREGADOS
EII'
SINDICATO
DEsERvtçosDEsÃo JosÉ
EsÌaBELEctMENTo
DOSCAiTPOS

A CRIANÇA
COÍúCANCER
GRUPODEASSISÌENCIA

CPFn' 928.974./148-00

CPFn' 07í .273.978-56
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