
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DO (S) EMPREGADO (S) - exercício 2019 

- SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE De S. JOSÉ DOS CAMPOS E REGIÃO CNPJ 
72.308.372 I 0001 - 90 
- DR NELSON MENDES JUNIOR 
- CEI: 38.600.010.270-4 
- RUA GEL MANOEL ESTEVES ,27 
- CltNTRO- CAÇAPAVA- SP 

CEP: 12.281-470 

Cláusula - 1 REAJUSTE- Fica estabelecido um reajuste salarial de 6 % (seis inteiros 
por cento) aplicado sobre os salários de abril de 2019, eliltrando em vi9or a partir de 
maio/ 2019; 

Cláusula -2 - PISO SALARIAIL PARA ADMISSÃO 
Salário, mensal, já reajustados pela cláusula 1, vigente a partir de maio/ 2019 a abril 
/2020: ·-

RECEPCIONISTA 1.436,30 

Cláusula 03 - ANUÊNIO - O Estabelecimento aplicará, mensalmente, sobre os 
salários de cada fümci0nárlo a porcentagem de 1 % (ulil'il ~0r cent0) para cada ano 
de trabalho, pago mensalmente na Folha de Pagamento; 

Cláusula 04 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS - Fica estabelecido que as horas 
extraordinárias, excedentes da jornada legal, terão acréscimo de 100% (cem por 
cento) sobre o valor da hora normal; 

Cláusula 05 - ADICIONAL NOTURNO - Fica assegurado ao (s) Empregado (s) lotado 
no perlodo da noite, adiciolilal noturno equivalente a 50% (cinquenta por cento) da 
hora normal trabalhado; 

Parágrafo 1 - Jmpossili>ilidade de ~roea do horári0 noturno para o 
diurno, tendo em vista o rebaixamento de salário pela perda do 
adicional noturno. 

Cláusula - 6 - SALÁRJO SUBSTITUIÇÃO - Fica estabelecido que ao Empregado 
chamado a substituir outro, será garantido igual salário do substituido, se a 
substituição for maior que quinze (1 O) dez dias corridos: 

Parágrafo 1 - Se a substituição for a partir ee ~ 15) quinze dias, fica 
garantido os preceitos constituidos na cláusula 43; 
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Parágrafa 2 - O funcionár1© admitido nu!ilil Gleterminado ear~e e 
subse<qwentemente começa a exercer funçãe> dfferehte, fica também 
9arantia0 para o fur:i©i©Aárie, es (.l>rreeeites €la cláusula 43; 

Cláusula - 7 - GARANlilA DE EMPREGO - Fcica gariaAti<il0 11>elo Empre~ader a 
estabilidade de emplie90 para o Empre{!Jacl0 (s) (a/s) no r;>razo de 04 meses a eontar a 
partir éa data de assinatura a© Aoerdo; 

Cláusula - 8 - SAbÁRIO ADMISSÃO> - Fiea ~arantide ao Ernpre9aliie ac:ir:nitido fi>ara 
a fwA~ão <de outro, disJ!)e11sa€le sem jwsta cal!lsa, igl!Jal salári© <!la funçã0, sem 
e0r:1si0erar as vanta!1jens pessoais do empregad0 dispensaá0; 

Cláusula - 9 - COMPROVANTE DE PAGAMENfPO - Fiea estabele©ic;Je que o 
Estabelecime111to fci~rnecerá aos Funeic;már.i©s lit©lerites Ci>U erweleJ!les ale pagamelilt0, 
ceriteA<\lo © nerne do Emprregade, 0 íi!eríecfo a q"!e se refere, a Glíscriminaçãs das 
imp0rtâneias pagJas a qwal€jl:ler títllllo, inelwsive horas extlias, aelleic~mais, riem1:.1neraç;ão 
d0s E>~~·s e ee trabalho execwtado r:iesses dias, desc0nt0s e Ciiei;>0sites d0 fG:fS; 

Cláusula - 10 - PIS - rica estabelecido G!Ue ~aria 0 reoeti.>iment0 <1.10 f'>IS, em sendo 
necessário a a1i.1sên0ia ee funeienári0 durante 0 horári0 normal de tral:i>allile, esta Aã0 
será considerada para efeite de deseonto de salári0s, <dos OS~'s das Férias e de 13º 
salário; 

Cláus1:1la - 11 - GARANTIAS SALARIAIS NA Rt:S~ISÃO IDO CONfRA T:Q DE 
TRABALWO - Fica estabelecide (C.Ji.le © salife €te salário d0 perl0do trab>all:tado antes de 
aviso prévie e de perl<~d0 d0 avis0 prévio trabalhaG.to, GfU1anGf0 for 0 ease, deverá ser 
pa@o por 0casiã0 de pa@amente §eral dos demais fUnejeAániGs, se a hem0logaçã0 da 
rescisão não se der antes desse fat0; 

Cláusula - 12 ·ESTABILIDADE DA GESTANTE - C0nceder Qaralilíia de ernJllre~o a 
emprer;JaGla Qestar:ite, desde a çarofrrmação da gravfo:lez até sete meses aji)©s e p>atte, 
ficando vedada a sl!la €lispemsa arb>ifrária ou sem justa ea1:1sa; 

Cláusula - 13 - COMUNICAÇÃO DE DISPENSA - AssegJl:lrado a0 EmJilregado 
dispensad0 sob alegação ele justa cal!lsa a ciência dos m0tiv0s desta despeGil<lla, i;>or 
eserito, sob pena de preslllmit-se injusto o despedimel'lte, eom o eensequente 
pagamento e0s conseotáriios legais Glecorrentes de disper:isa sem justa cawsa; 

Cláusula - 14 - ATESTADOS MBDICOS E I OU ODONTOLÓGICOS - Fie_a 
estabeleei~© que o (a~ er;npregaàor (a) a€eitarâ os atestaGos médicos odont0léQieos, 
desde ~l:le ©S rf-né<ilieos sejam ere<Elehciad0s pelo SUS e conste 0 CllD. 

Cláusula -15 - LIC~NÇA PA"JnERNIDADE - Garantir ao (s) empregade (s} lieen~a Gie 
05 (oince) àias n0 trabalho, sem pirejuízo do emprego ou salári0, el'ifil ease <lle 
nasoírnemto de filho {a~ ; 

Cláusula -16 -AMAMENTAÇÃO 

Parágrafo Wnico - riíca garantid0, caso 0 (a) emp>rega<l!or (a) tenha 
entre seus Emrxegad®s Qbreirias que armame111tam: 
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Inciso 1 - G Estabelecimento manterá no l00al de trabalho, lugar 
ar:iropriado para crianças no período de amamentação 
Inciso 2 - É assegurado às mulheres, no período necessário de 
amamentação, o recebimento dos salários, sem a prestação do 
serviço. 
Inciso 3 - Caso o Estabelecimento não tenha local apropriado para a 
amamemtação, a funcionária Ji>Oderrá ausentar-se aurante meia hora 
lilO expediel'ilte da manhã e de meia lilora 1110 expeeiente da tarde, 
para ir amamentar o filho, até a completa idade de 06 meses; 

Cláusula - 17 - CARTA DE APRESENTAÇÃO - Fica estabelecido que o (a) 
empregador (a) fornecerá carta de apresentação ao (s) trabalhador (es) demitido (s), 
sem justa causa. desde qL:Je solicitada por escrito pelos lilílesmos, e que deverá ser 
entregue no ato da homelogação da r;escisão 00rntratual; 

Cláusula - 18 - SERVIÇO MILITAR - ESTABILIDADE 
- a} fica garantido o emprego ao (s) Empregado (s) em idade de 
prestação de serviço militar, desde o alistamento e nos 30 (trinta) 
dias após o desligamento da unidade em ql!Je serviu, além do aviso 
prévio previsto na CL T; 

- b) A garantia de emprego será extensiva ao empregado (s) que 
estiver servindo no Tiro de Guerra; 

- e) Havendo c0incidênclas entre o h©rárlo da prestação do Tiro de 
Guerra c0tn Q horário de trabalho, o Empre@ado não sofrerá 
desconto do Oescamso Semanal Remunerado ~DSR'S) e de ferriados 
respectivos, em razão das horas não trabalhadas por esse motivo. A 
estes empregados (s) não será impedida a prestação de serviço no 
restante da jornada; 

Cláusula - 19 - ESTABILIDADE AO ACIDEN~ADO DO TRABALHO - Conceder 
estabilidade a0 acidentado do traballno de um ano nos termos da Lei 8.213 de 
Julho/91, abrangendo a estabilidade para auxílio doença; 

Cláusula - 20 - APROVEITAMENTO DO EMPREGADO VITIMADO POR ACIDENTE 
DO TRABALHO OU PORTADOR DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL - Fica 
estabelecido que o (a) empi;e9ader (a) poderá aproveitar, em função ade~uada, o (s) 
emprregado (s) que, de ~ualqi.ier forma, esteja (m) Incapacitada (s) para o exereioio 
normal de sua (s) função (ões}, em razão de acidente do traoalho tipice ou moléstia 
profissional 

Cláusula - 21 - GARANTIAS AO EMPREGADO ESTUDANTE - Fica estabelecido 
que o (a) e!il'ilpr:-e~ador (a) concederá abono de faltas ao (s) empregado (s) estudante 
(s), qt;1e estiver (em) cursando curso técnieo profissionalizante na á17ea de salÍlde, nos J 
dias de exames escolares ofü::iiais, bem como exames de suplência de 1º e 2° grau, 
exceto provas regulares e bimestrais, mediante prévia comunicação, com 48 horas de 
antecedência e comprovação posterior no mesmo lapso de tempo; 
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Cláusula - 22 - INTERRWPÇÃO DAS A~IVIDADES - Dete1Jmina-se <ifUe a inter;riu~çã0 
do trall>alho por res)i')OlllsabilidaGle do (a~ erni:;>rie9ador (a) mãe po<!lerá ser desoentada ow 
eomp>ensaàa posterior.l\lilente; 

Cláusula - 23 - AllJSÊNCIAS JUSTl~ICADAS - Fica estabelecia© qtie o ~s) 
empre§ade (s) J:)oderá Gei)(all de cempareeer ao trabalho, sern rprejulze des saláries, 
nos segiwintes eases: 

a) por três (3~ dias consecutives em Viri!llcje cle morte êe filtios, 
cônjuge, irmãe, pais e avés, inclusive pac:lraste ou madrasta, 
e0mpafll9eir0 0u cerrnpanheira, so9ro eu sogra; 

b) per ein00 (5) dias c0nse0utívos em vitt1:1de <tle easamento; 

Clát.1sula - 24 - MENSALIDADE SINDICAL - Fiea garantid0 pelo (a) empregador (a) 
o aescento em folMa de pagamelilto, des empre@aeles associades de Sindieate 
Profissi0nal, o '3eroentual de 1,5 % (um víligl!Jla eir;rc0 ~or celilto) da re!íl7lune:raçã0, ease 
brl!Jta, eorresJl!ondente à meAsalíGlaee soeial, fazemde 0 pertinente cfep©sito da 
respectiva valia, p0r !!JUia prépria, em favor do Sindicato até © dia dez (10) <de eada 
mês e, enviar rmensalmerite parra l:nfü:la<ile cles Traealhamores, fet0cépla da GR 
ar;iexaGJ0 a r;elação de assmeiae0s. Em caso de atraso, eorn a devida corrre~ão 
monetária, multa de 2% {dois Ji>or eento) e jl!lros de 1% (um per eente) a0 mês, 
revertides a favor da Entidade Sim1lícal: 

Parágrafo 1 - Para qwe seja feite o <lleseonto da merisalidade 
assoeiafiva erm G1Uestã0, <deverá o Sindleate s1:1seitante enviar para o 
suscitado a A1;.1torização <:te JS)essor1t0, assinaeo J'i)elo funeio111ário do 
susoitado. 

Pa~ágrafa 2 - A Cer;itriblllição em tela nãc:> será dese0f1ltada mas 
Verbas Rescisórias; 

Cláusula = 25 - VALE ifRANSPORTE- Fica estabeleeid© q1:Je o (a) ernpre@ad0r (a) 
q111arido da coneessã0 do Vale Transporrte, o deseol'lte de até 4% (ql!.latro pm: cente) 
seriá sebre o salário base <!lo Empre@ado, não se aplicando s©bre hG>ras extras, 
am:Jêlilio e outres adiei0nais. 

Cláusula - 26 .. EXAMES MÉDJ©OS - Serão custeados welo (a~ empre!1Jader (a) os 
exalililes méefü1;0s para admissãe e dispensa, bem ceme es exames pe~iódices 
previstos em Lei; 

Cláusll!la - 27 - ANOTAÇÃO DA FUNÇÃO NA CTPS - O (A) 91jJi)ji>re!iJador (a) fica 
obri§a<!la a pli0m0ver a anotação correta, na CTPS, da fumçã0 efetivat:nelilte exerei<:la 
pelo emjl)tegado, de aeordo eom o CBO, sem prejulzg da ll.ei 5.553 ae QS/aez/SS; 

Cláusula - 28 - AVISO PRÉVle - éstat>elecido que e (s) elililµregaeo ~s) cem Ailais ee 
45 alil©S de idade, filUe CO!iltem Gom mais de eiroeo (02} ames rne Ailesmo 
EstatDele~imelilto, dis11>erisad0s sem justa causa, será cG>neediGlo avise prrévie de 
sessenta (~©) dias. sendco 30 dias máximo se e~igidG> o avis© trabalhae0, e es ©l:ftros 
30 dias indenizad0s, prevalecendo as disposições mais benéfieas que venham a ser 
reg ulamentacfas; 
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Cláusula - 29 - PAGAMEN1"0 DE DESPESA DE VIAGEM - Q (A) empregador (a) 
arcará com todas as despesas de viagem, ou seja, hospedagem, transporte, refeição 
e outras despesas inerentes ao serviço externo executado, sendo que o valor dos 
gastos extras, diário, excepcionais é de R$ 45, 15 (quarenta e cinco reais e quinze 
cef!tavos), desde que autol7izado pelo Empregador; 

Cláusula - 30 - FÉRIAS - Fiea estabelecido que o inicio das Férias não pederá 
coincidir com sábados, d0min@0s e feriados ou dias já compensados, devendo ser 
fixado a partir do primeiro dia útil da semana, sendo o seu pagamento efetuado antes 
de seu inicio. O (A) empregador (a) deverá comunicar sua intenção de conceder 
Férias coletivas ao Ministério do Trabalho, ao Sindicato e aos Trabalhadores 
abrangidos por este aeordo, nos termos da legislação vigente 

Cláusula - 31 - RECEBIMENTOS QUE COMPÕEM REMUNERAÇÃO - Os prêmios e 
adicionais de qualquer natureza, desde que habituais e quando contratados durante a 
vigência do contrato de trabalho, deverão ser mencionados na CTPS 

Cláusula - 32 - ÁGUA - O (A) empregado~ (a) colocará em suas dependências e nos 
locais de trabalhe reservatóri0 ee água potável; 

Cláusula - 33 - RECONTRATAÇÃO - Readmitido o Empregado no prazo de um (1) 
ano, na função que exercia, não será celebrado novo contrato de experiência, desde 
que cumprido integralmente o anterior; 

Cláusula - 34 - GARANTIA AO TRABALHADOR EM VIA DE APOSENTADORIA -
Fica estabelecido garantia de emprego e salário ao (s) empregado (s) que estejam a 
menos de 03 arios da aposentadoria; 

Cláusula - 35 - CURSOS E REUNIÕES OBRIGATÓRIOS - Quando realizado fora 
do horário normal, desde que determinado pelo (a) empregador (a), os cursos e 
reuniões obrigatórios terão seu tempo remunerado corno trabalho extra0rrdinário, 
prevalecendo as condições mais favoráveis; 

Parágrafo Único - Das reuniões e cursos determinado pelo (a) 
empregador (a) fora do horário normal, fica a opção do Empregado, 
através de oficio, a participação na reunião ou curso, comunicando 
no prazo de 48 meras. Quando opta<lio pelo funcionário a 
iaartioipação n0 sl!lrso, este deverrá ser custeado pelo (a) empregador 
(a), sem ôm.1s para o (s) empregado (s). 

Cláusula - 36 - PAGAMENTO DE SALÁRIO AO ANALFABETO - O pagamento de 
salário ao Empregado analfabeto deverá ser efetuado em pecúnia, na presença de 
duas (2) testemunMas. 

Cláusula - 37 - RELAÇÃO DE EMPREGADOS - O (A) empregador (a) encaminhará, 
mensalmente, à Entidade Profissional, fotocópias das guias, já recolhidas no banco, 
das contribuições Sindical, Associativa e Assistencial, anexado eom a relação neminal, 
constando nome, função e salário, como também cópia da GPS, no prazo máximo de 
trinta (30) dias, após o desconto: 

5 



r I • ., • 

Parágrafo umco O (A} empregador (a} elilcaminhará 
trimestralmente, a relação de funcionário (s} admitido (s} e demitido 
(s) no parlado, com envio das cópias das Rescisões Contratuais e 
acompanhamento de um dirigente Sindical Profissional da categoria 
no ato homologatório: referência a0s Contratos reincididos inferiores 
a doze meses. 

Cláusula - 38 - MULTA POR DESCUMPRIMENTO - Fica estabelecido a multa por 
descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente acorcfo em Dissldio Coletivo, 
com exclusão das cláusulas que tenham multa pré-estabelecida, no imi:>0rte 
equivalente ao salarial nominal do (s) empregado (s), por empregado, em favor da 
parte prejudicada. 

Cláusula - 39 - PAGAMENTO DE SALÁRIO E VERBAS RESCISÓRIAS - Fica 
estabelecido que, se o pagamento dos salários e demais direitos de seu (s) 
empregado (s), for através de cheques, deverá fazê-lo em dia e horário de expediente 
bancário, proporcionando ao (s) empregado (s) o direito de se ausentarem do 
trabalho, para descontar esse ct:ieque, dentro do h0r:ário de funcio111amento dos bancos 
sacados, e~cluindo-se os lflotáries de refeição, all>edecida a escala Gla administraçãe: 

Parágrafo 1 - As homologações das Rescisões Contratuais de 
Trabalho independente do motivo da quebra de Contrato, deverão ser 
feitas na Entidade Sindical Profissional da categoria, em suas sub 
sédes ou tam!Dém com representantes legalmente constituldos pela 
Entidade Profissional, para o devido ato homologató~i0 nos munielpios 
de sua base territonial. 

Parágrafo 2 - A homologação deve ser feita no prazo do artigo 477, 
parágrafo 6°, sob pena de incidir a multa do parágrafo 8°. 

Cláusula - 40 - MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO - Fica estabelecido ql!.le, 
sem priej1:.1lzo aa caraoterizaçãe da justa causa prevista l'IO art. 423, letra "d'', da CLT, 0 

(a) empregador (a) pagarão multa equivalente ao salário dia, por dias de atraso, caso 
não satisfaçam, nos prazos previstos em Lei, os salários, as gratificações natalinas e a 
remuneração ou o abono de Férias. 

Cláusula - 41 - QUADRO DE AVISO - O (A) empregador (a) lililanterá quadro de 
avisos, onde deverão ser fixados os editais e outrros CGlililUAicados do Sinelicat0 
Profissional e de interesse da categoria, encaminhados previamente ao suscitado; 

Cláusula - 42 - ABONO DE FALTA PARA LEVAR FILHO AO MÉDICO - Assegurado 
ao empregado e direito à ausência remunerada, para levar ao médico, filho menor ou 
dependente previdenciário de até (12) anos de idade, mediante comprovação ne prazo 
de quareAta e oito (48) horas; qwalildo necessário; 

Cláusula - 43 - NOMENCLATURA - Todo (s) o (s) obreiro (s) será (ão) registrado (s) 
na respectiva função que exerce; 
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Parágrafo 1 - ©s Tr:'aballila<::l0res eiue exelieerrn a mesma fl!lmçãe 
adrnitiGles rno lafi>s0 de tel"li'IJl)o suJl>erl0r, a J!)artir C:ie trrês (3} an0s e:le 
um outro rna mesma fl!lr;u1ãe, a Gilferença salarial mãe 11>0derá ser 
swperrior a §% de salárrie n0rmativo, ael!lml!llacles anualmente, no 
easo de outras a<dmissões; 

Parágrafo 2 - Ne lapso de tempo imferiel'i até três (3) aAos dever:á 
ser implerrnenta<!io a ~quiparação Salarial, prevaleeenéo sempre 
às c0Adições mais favoráveis; 

Cláusula - 44 - PLANTÃO A DISifÃNCIA - Fica estah>elecido ~ue 0 (a) empiregad0r 
(a) remunerará o {s) fumeiePiárie (s) G1Ue estiverem ee s0hlre Avise ~plaliltão à distãn0ia), 
com adicional de ê0% (sessenta Ji>0r eer:ite) sobre a hora nomial; 

Cláusula - 45 - CONTFUB. ASSIS11ENCIAL - Fiea §arranti<ile fl>ela elil1J:lresa, o 
desc:ionte G!a r:e$peetiva c0ntriti>1:1ição, em Folha de Pagamelilte, Gies séei0s 0111 nã0 d0 
Sindicat0, fazendo 0 pertine~te (ljepósito da respectiva valia, PJ©r giüia p>rôp>ria, ern favor 
C10 Sindicat0 até o dia dez (10} me eada mês, ou e fD8{!Jamente também poder;á ser feito 
na Tes0i.iraria do Sindicato atr:avês de cheque nomima'I e Clil.\1Za<if0. A eomf;>etênGia ref. 
a0 13° saláll0, deverá ser efetuada 0 recolhimente, em pareela li.lnillia, até o dra ~ 2 de 
dezembro: 

Pariágliafo 1 - O perceíltual çle des_eonto da Geliltribui~ãe AssistenGial 
é <lle 1,5% (um e mei0 p0r cento) da remuneraçâe bruta da r;olhla de 
Pagamento de ea<ta mês; 

Parágrafo 2 - A Gentribuição Assistencial será deseontaea dos 
salâries, horas extras, férias, gratifieaçêes l'ilatalinas eu al:>ono, 
eventualmente 0e111e11wistad0s pelo Sinclieate em l:>eneflcre Gle 
eomJl)eF1entes ou Cile to.da a categoria; 

Parágrafo 3- A CG>111fribuição em te.la lilâe seliá desco>1:itada das 
verbas resejs<f>rias; 

Parágrafo 4 - O clesowrmprimento de qualquer das eelilEiiçêes acima 
estabelecidas, acarretará à infratora e011reçãG> liTiloneíária, liTll::llta de 
2% (aeis poli eer-ite) ei.© montante devida, senêe qwe na hirr><i>tese de 
Aâo 19agament0, arcará e infrator, também eorm os ~uros moratêries 
de 1 % (1:.1m per celilto) ae mês sobre o moRt:aliJte e0rrigido. 

Cláusula = 46 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ~iea estabelecida <:1U9 e 
(a) empre-gader {a) descentará em telha de pagamento, os valeres de cer;ivêni0s 
médie0s e cn.1tros e0nvênios, utiHzaeos através do Simdieat0 Profissienal, desde etue 
s01ícita<ct© e autorizaao por escrito p>el0s trabalhadores, lilos terrn0s ãe arti@o 462 da 
CLT. 

Cláusula - 47 - TIGKET CESlA - ~ica garantido pek;, (a~ em(l>re~a0©r (a) em / A 
con&eder Cil.e folima ~ratuita e ine©naieional, o vale cesta tDásica - ~tieket) n0 valor de (jl 
R$ 280,00 (êtu2ent0s e oitenta reais); 
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Parágrafo Único - Fica aeterminade o ptazo de Ji>B!iJamelíltG da Cesta 
!Básica até e décimo (1 Cl) eia útil Clle eac:ta mês; 

Cláusula - 49 - VESlilÁRIO (S), ARMÁRIO (S) E BANHEIRO (S) - Fica estabelecida 
que 0 (a~ emprregadar (a) manter,á vestiário ('s), Gom afllilári© (s) e banhieire para uso 
de (s) empre~ad0 (s) 

Cláusula - 50 - J6RNADA DE TRABALHO - Fica deteFmil\lada a carga horá~ia, 
c0nforme espeeificaêe ne Cemtrato de Trabalho; 

Cláusula - 51 - INSALWBRIDADE - Fica estabeleei<:ie entre as Jr)artes a insalubridade 
de 20% do salárfo>; 

Clâusula - 52 - INIDENIZAÇÃO EM CASO DE IVIOR1iE DO EMPREGAE>Q - Em oaso 
de mmte do Empregade p0r qualquer cal!.lsa, 0 (a) emp>reQJad01i (a) pa~ará a famí1ia 
deste indeniza~ão equivalente a um (01 ) salário nominal d© "de eujtis", que será 
dobraGla se o evento dee0rrer de amidente tí(Die0 de trrabalh0. 

ParáfJrafo Única - A indenização de <que trata a pliesente c::láus1.:1la 
poderá ser swli>stituido JD©í segwro de 'tk\ia e acidentes pessoais. 

CJáusula - 53 • ES"VASILIDADE NO AU~ÍLIO DOBNÇA - O ~s) erimpregiade (s) 
afastado (s) terãe a garantia ae trabalho, aplós alta d© IN$S, durante ~3@ dias. 

Cláusula - 54 - NORMAS FAVORÁVEIS - Estabelec::il!t® €JU6 a ~rernulgaç~© de 
le~isJação <::>rdimária e I ou c0rrnplementar dos preceitos 001ilstitwci0nais, eom0 tam~étrn 
Se@urança e Medicina do Tral'i>alno, suestituirá, el'ilcde aplicável, ll'fireitos e deveres 
prevrstes Reste ao0rdo. ressalvanae-se sempre as cmndiçêes rrmais favoráveis aes 
trabaltriaeores. Previsto em ILei ou pesterlor Convençã© C0letiva de Tra0allilo; 

Cláusula - 55 - PRAZO DE DEVOLUÇÃO DAS VIAS IDO ACORDO - Fica 
estabelecido o praze lilílá~ime da devoh.!l(fão das vias assinadas pelo Elililpregad©r, 
cleste Acerde em 15 dias lilteis, a cefltar a data do pr0t0eolo, s01il per:ia de multa de 
salárió dia, per dia de atras0, r:mais a incll.!lsão na cláusula 'J,7, reverrtida a faver do (s) 
empregade (s) na folha de pagament0, salvo comprovadarrmerite o atrase ©corra pele 
Agente Públioe (MTE) -H0m0lsgador; 

Cláusula - 5:6 - VIG~NCIA - (Q 11>rresemte Acordo Celetivo ter;á v:i9êneia ée um a1lo 
referente às eláusulas eoon0rmi€as ô1/05/2019 a 30/G4/202Q, e de cieis alilos, para às 
cláusulas sociais. 

Sã.o José Elos Camp©s, 18 de junhe de 2019 

CAR , E GONÇALVES 
PRESIO~ :TE DO SINDICATO 
CP!f: 928.9 4.448-00 

OR N , 11. - N MENG>E~JtJNl@R 
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