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FUNçÔESR$ 1.007,78(Hqm mit e sere reaise setenta
e oito centavos)4) CAPTAÇAODÊ
RECURSOSR$ 775.00(Setecêntose sêtentae cìncoreias) +
B% (oito por cento)a títulode
col\4lSSÕES.
5-) AUXtL|ARDE ENFERÍ\,IAGEM
l'rcz2q
as
f*", ,,,io*o
e sessenta
e
doisreiase vintee quatrocentavos)
6ì IECNICODE gfrffEnüeCEfrAnS 1.473,66(Hum
míl
quatÍocentos
e setentae três rea,se sessentaseiscentavos)pARÁGRAFopRll\4ElRo:para
a
aplicaçãodos pisos sala.iaisacima
considera_se:
_ ServiçosGerais,
Apoio
.especifjcados.
Copa, Lavanderia mensageíro.Administração:
Recepçãoe Aux;liar Admrnistrativocom
_e
ensinomédio.pARAGRAFO
SEGUNDOjOs Salários
pugo" de forma proporcjonalas
horastrabalhadas
""rá
Reajustes/Co.reções
Salariais
CúUSULA QUARÏA- REAJUSÌESALARIAL
A€ empresasintegrantesda c€tegoriaeconômicado
sindicatodas lnstituiçõesBeneficentes,
Filantrópicase Religiosasdo Estado de São paulo SlNAirR ô."J.dêÍão aos seLrs
e-rrìpregados,
integrântesda categoriaprofissionalrepresentadapelo
Sinorcatosuscitante
(Empregadosem Estabelecimentos
de Serviçosoe òa*oe oà Sao-io.-"" o*
Campos e
Regiâo),a partirde io dê maiodê 2013,um ;eajustesatariat
Je Àã o"ïe
meio
ponios
percentuais),
que seráaplicadosobreos saláriosvigentesem
abrjlde 20131

pagamentode SaJádo
_ Formase pfazos
CúUSULA QUINTA- PAGAIVENïO
DE SAúRIOS
As empresasque não efetuaremo pagamentodos
salárìose vâlês êm moêda corrente,
deverãoproporciona.aos empregados,
tempohábirpara o recebimento.J"noo oo horario
o"
funcionamento
dos bancossacados,excluindo_se
os horáriosO" r"t"içro. n"o excedendoo
periodode 2 (duas)horas.
Outrasnormasreferentesa salários,reajustes,pagamentos
e cÍtériospara

catculo

üÀ
\
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cúusulA SEXïA- ADI,ïTIDoS
ApóSA DATABASE
Aos admiidosapós a data-baseseráapricadoo percentuar
previsrona cráusuta4ada presente
ConvençãoColetivade lrabalho,de formaproporcÍonalobservando_sê
o môs de admissão.
CLAUSULA
SEïll\ilA- COtvIpENSAÇOES
Serão compensadasas aniecipaçôessaladais espontaneamente
concedidasno período
revisando. excluindo-sedas compensaçõesos aumentos deconentes de promoçâo,
tEnsterêncaa,
equiparaçâosalarjaìê os aumentosreais expressamenteconced.dosa esse
titulo,poracordocoìêtivo.
cLAUSULAotTAVA- ANTÊctPAçÕES
sALARlAts
As empresas poderâoantecìparreajustessalariaiscompensáveisindependentemente
da
politicasalarial
vigente
CLAUSULA
Ì ES DE PAGAI\4ENTO
NONA- COI\,íPROVAN
Serãofornecidos,obrigatoriamente,
demonstrativos
de pagamentos,
com a discriminação
dos
jmportâncjas
títulosque componham
a remuneraçâo,
pagase descontosefetuados,contendoa
rdentifica€oda empresae o valordo recolhimento
do FGTS.cúusuLA DEcl[/]A- ERRONA
FOLHADÊ PAGAIV]ENTO
Ocorrendoerro na folhade pagamento,
a empfesapagaraaos seusempregados.as eventuais
diferençâsno prâzo dê 10 (dêz) dias, â côntâr da comunjcaçãopor escdto, feita pelo
trabalhadoÍao emprêgadof.

pRtMEtRA
- suBsTtrurcÃo
cLÁusuLA
DEctMA
EVENTUAL
Garantiaao empregadosubstjtuiodo mesmosaláriopercebidopelo substìtuído,
sem
consroêraf
as vantagêns
pessoais,
dêsdêquea sìrbstituição
sejaporprazosuperior
(dez)
a í0
- MULTAS
CLAUSULA
DÊCIMASEGUNDA
Fica esiabelecidaa multa de .1 (um) satáiodia do empregadopor dia de atraso,
caso o
empregadornão satisfaçanosprazosprêvìstosem lei o pagamentodos saláríose gratifÌcaçõês
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beneÍicentes

natalinas,em favor do empregado;Multa
por descumprimento
de todas as obrigaçõesde Ìazer
inseridasna prêsentênormacolêtivâê que não possuamcominaçõespróprias,equivalente
a
5% (cincopor cento)do pisoda categorìa,observadosos valoresestaberecidos
na cláusula3a
em favofda parteprejudicada.
Graiiiicaçoes,
Adicionais,Auxíliose Outros

Adicionalde Hora_Extra
CLAUSULA
DECII\,1A
ÏERCEIRA- HORASEXTRAORDINÁRIAS
As horasextraordinárias,
assimentendidasaqueJastrabalhadasalérndo horárjodiárionormal
. e as dobras de plantões,domingose feriados.em qualquer
hipótese,serao pagas com
adicionalde 80% (ojtentapor cento)para âs duas primeirashoras do dia e
1o0% (cem por
cento)paraas dêmaishorasêxtraordinárias
prestadâspelolrabajhador.

Adicionatde Tempode Serviço
CúUSULA DECIMAQUARTA- ADICIONAL
PORTEMPODESÊRVIÇO
Fica fixado para cada 02 (dois) anos de eietivo trabalhodo empregadopara
o mesmo
empregador
adicionalpor tempode serviçode 1% (um por cento),limitadoao maxrmoíJê1Oolo
(dez por cento), o qual deverá constar de forma destacada
no rectbo de
pagamento.PARÁGRAFO
úNICO:Os empregadosque em 30/04/2011já esrejamrecebendo
adicionalpor tempode Sêrviçosuperiora jO%(dêzpor cento)terão o percentuat
atual mantjdo
AdicionalNoturno
CLÁUSULA
DÉCIN4A
QUINÏA. ADICIONAL
NOTURNO
Ficaasseguradoaos empregadoslotadosno períododa noitê,adicional
notumoequivalentea
35o/o(trintae cincopor cenio)a inc;dirsobreo valorda horadiurna,para
o ifabaÍhoreallzado
das22:00hofasdê Llmdia até 5:00horasdo dia seouintê
Página
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AuxÍlioAlimentacão
cúUSULADÉcÌI\i]A
- REFEIÇÃo
SEXTA
NoTURNA
Fornecimento
gratuitode refeição
quenteaosempregados
quêraboram
êmjoÍnadanotuma
cLÁusuLADEciMAsÉTn1A
_ cEsrA BAStcA
Concessão
pelosempregadoEs
íoj1e-c9ram
aosseusempregados
de formaIncondicjonada.
umacestabásicano valorde R$87,00( oitenta
e s"t" |"""i"1,qr"
cìstnbuida
porocasião
do pagamento
dossalários
""ã
emticktalimêntaçâo(
especifico
paracesb
bãsrcanâopodendo
ser
confundido
comoutrosbenefício
previsto
nestaconvençâo),
cLÁusuLADÉcr[,íA
otïAVA _vALERÊFEtcAo
se compromête
a fomecêrde formagratuitaaosseustrabarhadores
1^Tp1:*
o varoÍde R$
10,00(dez reais)diáriosa titrJlode vale refêjção
Íicando
isentâs
aquetes
que fomêceTem
.arrmentação
no locatou pormejode convênio.
o" quuìãacï
"iir"nt"çao
AuxílioTransporte
CúUSULADECIMA
NONA- VALETRANSPORTE
Concêssàodê vâ.e t,ansportend Íor

; ;fiï."iï'J,ïiïf
:::j"#":Tffi3:ffj""
T::Tl"
:,t""'-g;;ã;.
::,",:i,ïÍï:
comunrcar,
por escritoao empregador,as artefações
n""
ãã"i"od""

paraa concessãodo vale_t€nsporte.

"onoiçuu"

,oJrãnr"

AuxilioSaúde
cúUSULA VIGÉSIMA
- ASSISTÊNCA
oDoNïoLoGIcA

us empregados
abrangidos
petabaseteritorialrepresentada
pelosSindicatos
profissionais
suscitantesque mantenham
assistêl

j:"
;;",'""::ï':"Í',"J::'l"'lË"::,Ìi::.:":ï-l::
pronssional
*. Ë,:J:,i*i
liï:"1ï'jïj"J,:ï:#""+
pRrr,'ErRo;
n,
:A-RÁcRtFo
",p,",""- "0,"n;;;;;,; *.ïff;.liï
;1;::,'"ï"f
i:#:\
dos
:#::j:
seus:i:ï::i:ï":i"J:
empresados
:ï:^*:1"^'.";;;;;""ï;.;#
'ARÁGRAF.
sEcur.oo, ;oÀ."üï"J H'Jffi :J:,Xi:
"àã
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destacláusula,as empresasse compromelemè pagar
ao SindicêtoprofissionalConvenenteo
valor mensalde R$ 6,50 (Sêis rêaise cinquentace-ntavosf,
oS ã,iS ( três reaise vinte
cjncocentavos)descontados
"""0ì
dos empfegadose Rs 3,25 (Três
,""i" uìni" e crncocentavos)
pagospeíasempresas.pARAGRAFOTERCETRO:
por ter cafátersocjal,
" ; contribuiçâo que
de
rrataêsta cráusuraé obrigatóriae devidaincÌlsivepetas
empresas
-;;J;ai
iornecem
assrsténcÌa
fue
médica aos seus empregados.pARÁcRAFo
ouARro ;"
que
;á tornecem
assjstênciaodontológjca
aos seusempÍegadose apresentarem
o
*rpráìãnr.
o"
,"t bênefício
ao Sindicatoprofissional,
fjcamisentasdo cumprimento
da prese"* ;ã;;r;
AuxÍlioCreche
CLAUSULA
VIGÉSIMA
- CRECHEOUAUXILIO
PRII/]E'RA
CRECHE
As êmpresas,que não possuíremcreche proprja
ou convênioireche, concederàoauxrlro
de reembotso,no importeequÌvatente
a R$ 207,81 1àur"n.o" seÌe reâis e
:1"^ï:,:
ii::,:ceniavos),
orrenlae um
valores.reco,mendado
pelo l\,4inistério
Oo fàU.fto e "Emprego,nos
rermosdo art. 7'., )c(v, da constitqiçaoFederâl,que
asseguraser direitodos trabathadores
a
assistênciagratujtaa seusfilhose dep-endentes
desdeo na-scjm.nto ã 1"..","1
anosde rdade
em crechese pré-escota.
pARÁcRAFOú.NtCo _
"t" *ìgir da empregada
O êm0r""n"o.r.
o"i*
a
documentação
parao pagamentodo auxítÌo
nã""*"*ï"
,,,n",
carteirade
vacinaçâo,declaraçâoanual de própriopunho
"r""n", ".rlioàãï
afirmanooo oir";toìe g-r"àà
o.p"nocn"i"
econômicada cíança. paraque faça por escrito.
" "

OutrosAuxílios
CLÁUS_ULA
VIGÉSIMA
QUARÏA' SFGURO
DEVIDAEMGRUPO,/AUXILIO
FUNERAL
SEGURO
DEVIDAEMGRUPO/ AUXTLIO
FUNERAL
Seráconcedido
segurodê vjdaem

asne_cessidades
dju,*íri"r,;;;i :;ïl[ïï5,il:ï:ï ;H:,t"?::,;:."Jfi:""Í**,
qermqTnte,
sendo
observado
emapótice

securiiãiiiã';""io"0"
lry_alr-d:1
nSs,ao
(crnco
reaise oitentacentavos),,percapita"óm rateio
Oé
sì"2
f"N!*n,u por cento)do
custoentreempregador
e empregaqo
comas seguintes
coberturas
mínrmas:
Páginã
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l- R$ 10.950,54
(dezmiÍnovecentos
ecìnquentareaise cinquenta
e quatrocentâvos).
* mortedo emprêgado(a) por quatquer
;;i;;;;;untemenre
do iocal
lffã"""
""r"",
ll - Até R$ 10.950,54(dez mil novecentos
e cinquentareais e crnquentae quatro
centavos),em caso de invalid€

:ï:Y"fl".,l
::n:ntrn:#u'.'fçsï"::ï:iiïi::!ïï11'Ëf
sequeìas
deÍi
nitiva",;;d;; fi i ï"
Ìnvalidez
peloacidente:
deixada

3;",ï"iïXX1[ï:ï
J:,"lXïX"",,#í*i;
;:

lll - R$ 10.9S0,S4
(dez mil novecentos
e cinquenta
reaise crnquenta
e quatro
centavos),
em casode invalidezpêrmanente
por doençaâdqurrrda
totaj
no
exercícjo
profissionat,
nestecasoserá pago€o-próprio
.',,!Jülo roOZ"lcem por
cento)de formaantecipada
"n,6iiÀgudo
do cap_ital
segurado
bàsicãminirË, Ãáoiunt"declaraçâo
medtca,em modeloprópriofornecidapelaSegurador".""inãal
petomeoicooulunta

::""ï:',',ï:3lniÌil3i,ì1"3i5"'31'il;":lff'-:m*:;*oã"i*o"deco
queo s€gurado
íaÉ jusatravés
pAED,somente
dacobertura
:l.ljll"i!1"ç""
qevrda
será
"r
nocasoemqueo próprio
seguraOò
selaconsiOeraàà
inJár:Oo
oe
forma
Oetinitiva
e permanentêpor consêquência
de
doençapiofissional,culaOoenfã

sela caracterjzada
queo impeça
,i" â"""nuoruui
ã"iin,ìi-uá.,iJnr" rrnç0""
::To^1:^u1?u-prol"sìonai
"u""
"

j"Jí1":rí":"1.
ji
+iqË!il?ï:l"iï;ï'":.;#ffi;::".ï"#tr:,:;,
;*x,."";
e/ou-diasnósrico
j:,jr:l:i"9
da doençapronssionái
c"iJãiljì
posrerior
à
oaÌade
sua.inclusâo
no seguro,
e enquanto

"ulu

haversuapermanêncra
contratual
na
empresacontralante,
devidamentè
comprovada
porrelaçãoãu propãrtaOe
"O".ao.
comprovaCa
e antecipada
a indenização
de invalidezde
ll3::O: -C,!""*ivamente

ru'n'il,í:ui'i**
trrtrd:ffi
ïï#úiïï':r=t-?Ë.'iu#:ï

outra
ativiãããe
nesiiá,ilã"""if,.:::ïË:',;#ffi;Ja

empresa
ú

"'

q,"ìquà.'..,.,i')'
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c) Casonão seja comprovada
a ca'?üet,Zação
da jnvâlidezadqutrida
o sesuro contìnuaráem visor, oo"uruuou"-^"'ãemaisno exercício
condições
3:ïhì;:::
d) Câso o seguradoiá tenha recebidoindenizaçôês
contempladas
pelo benefício.
PAED,ou outrosemeíÈante.
em outrasegurador",'
ti""
o
,".iolìgurado
- *
sujeiioàs
condições
desia.ctáusuta,
semdíreito
a qrãrqr.r"
i,i"ni]õá;""'
(cincomit quairocenros
e seteniae cinco rêais e vrntee sete
lY^;^ 11.5:115,rt
cenÌavos),
emcasode mortedo cônjugedo empreg"Oo poiquaÌfu",
1ay
".au"a.
V - R$2.737,63(doismi,setecentos
e trintae seteÍeaise sêssentae kês cèntavos),
em câsodê mortepor qualquercausaoe caaarirno
Je-a-tã:ãì"ìï,"," e um) anos,
lrmttado
(quairoJ.
a 04

Vl - R$ 2.73763 (doismil setecenj-o_s-e
triniae sête reais ê sessentae três centavos)
em favor do empregado quando ocorrer
o nascimeritode filho (a) portador de invalidez
causada

por doençacongênlta,e
caÍactêrizadapor atestadomédicoaté o
sextomêsapós o di" ao r"u n"""in1XïÏo'ela

vll - ocorrendoo nascimênto
de íirhos.(s)
da funcionárÌa
(cobresomenteo trturardo
sexo feminino)a mêsmareceberé.a tíruiode
ooaçao óà fãuãsj-àstas_natatidade,
caracterizadas
comoum

*,t ,r".

be?i..'càÀ
para
?:T,Í,t
"i,ìtlïlï.-""p""iricos
básicas
e nutrÌcionais

d; b-e;;úiária
e seuoãoo,
il:Hï ïrï'ü:::i*:::::.1Lt;""
formarizado
pera
empresa
até30(trinraj
à* il;õ;d" #;:ï:r:"J:ï',H!,seja
vllr- ocorrendo
a mortedoemoregado
(â).porquarquer
causa.independentemente
do
osbenefÌciários
doèesuro

iïli,iï,ïi"lï

deverão
receber
our"

"à"iÃ

básicas
(soks

causa,
aapóri(
lf.; 3i"i1ilï;*ïi:i;iffi :",t* !1Ìorquarquer
,.."j"ft

*"n,o
domesmo,
nouu,
o,'*l:?,'"{ôTf
õïr;::iJïi:ïï:ïfl
iárïjlu

tr '.cÀ
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X - Ocorrendo
a mortedo_empregado
(a) porqualquercausa,o êmpregador
uma indenizaÇão
dê até 1o.o/ó
(dãz poì cento),Jo."upiiãiú.","o vrgente, receberá
a títulode
reembÕlso
das despesasefetivaspara o ,"ãno ,-"õ"ãriã
trabalhistadêvidamente

Çomprovadas.

'

Xt - As indenizações.
inlel::d:rìtemênte da.cobertura,
deverãoser procàssadas
e
.pagasaos beneficiários
d

Àoli
após
aentrega
aaJá"-**i",."?!ï3;lï3i:'":üi"";T,:ïïrï,::J,"j*" e quatrol

XII - A partir do valor mÍnimoestipuladoe
das demajscondrçõesconstantesdesta
cláusula,fiÇamas empres-as
lÍvrespara puaràr",
JJ.".r" erpr.gaoos outTos
varores.critériose condicõespara
"orn
ão
a"grio,"i",
a exrsténcia
ou
não de subsídiospor parteda empresa
"on"ua"ao
"oro
e a efetivaçaoËu Á'ããìe desconto
no satáriodo
empregado(a) o quãl deveráse Íor o caso,
inciOíapenasna parcêlaquê excêderao
xlll -_Aplica-se
o dispostona presenteclá.isula
a todosos empregadores,
Inclusive
os

;ffi :táXi:!X"],f,Ï,:".ïï""j;Ji::;5"têmporário,""tô;;;úï'"estasiários(
Parágrafo Primeiro:

As cobertuíí
p,eui"t,"
no"in"i.o"
,,, ãlïià"'it"oïr?:ff?'É"rtJrË
:::ï:ã::rf#rïrïì::i,:f.t;

que o pagãmêntode umaexcluia outra.

XIV- A Seguradora
deveráobservar.o
fielcumprimento
destâcláusulâ,devendo,para
ianto. constaÍ na respectiva a:óliT
de seguro, as
Ínrnrmas aqur
estabetècidas,sob pena de virem a responder"
";";;çôË
poi'
causadoaos
;;il;.
empregadores
e/ouempregados.
";;il;
-,O.empregadorque por
ocasiãodo óbitoou da incapaciiação
IV
permanente
do
trabalhadorque não tenha imprantadoo
bêneÍício
cláusura
ou
estiverinadÌmplenie
porfaltaòe oa
"""rtàÀtJ'ãã'pi"J"nre
pagamento
apósÒdiado

vencimento
ou
j:Lïï.,?.",ï.1l,ll:ïïïí,í"ï,!iï1X',ïïïH
l",lff:íí":##:J"":i,,;'
ut"tu* o iÀ"oir.r,rà-n,ãï"r
ïã'iI'irïg9tenìo

\

\

\
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XVI - Faculta-seaos empregadores
qualquerformade contralaçãode seguro,desdê
que contemplados
todos os benefíciosprevistosnesta cláusutae desde que firmado
atravêsdê Acordo Coletivode Trabalhocom a partiqpaçâo
das EntidadesSindicais
subscritoras
da presenteConvençãoColetivaOeÌrabalho,'ú p"nu-ã"'nrfio"O"

XVll - A presentecláusulanão tem nalurezâsalarial,por
não se constituirem
contraprestaÇão
de serviços.
cLAUSULA
VìGÉSIMA
- AUXILIoDoENçA
TERCEIRA
Êm caso.de concessãode auxíliodoençâaô empregado,
a emprcsadeveráantecipar50o/o
(cinqúentapor cenro) do mon]llg^
aquete ; ;
percebdo do órgão
, previdenciário
duranteos primeiros60.Tn-espondente
(sessenta)dlas após o
e desde que a
solicitação
sejafeita pelotrabalhadoÍ,
"t"strm"nto
por escdto.EssesvaloressetËo
compensados,
a critério
da empresa,apóso aetomodo empregadoao servico.

Contratode
_Admissão,
Trabalho
Demissão,
l\,todatidades
NormasparaAdmjssão/Contratação
cúuSuLA vtcÉstMAeuARTA_oBRlcAïoRtEDADE
Do REctsrRoEMcARTEIRA
Ficaterminantemente
proibida
a pÍestação
de sêrvìço
após48 (quarenta
e oito)horasda data
do Ingresso,
semo devidoregistro
emcartejra,
naformada lei.

Desligamento/Demissão
cúUSULAVIGÉSIMA
- coMUNIcAÇÂo
QUINTA
DEDISPENSA
ao empregado
de cartacomos motivos
da dispensa
comalegação
de faltagravê,soDpenade
gerarpresunção
dedtspensa
imotivada
CúUSULÂVIGESII\4A
SEXïA- HOMOLOGAçÓES
Página
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As homologações
das rescisôescontÍâtuaisseÍãofeitasna formada Insirução
Nofmativano03
de 21 dejunhode 2.002da SRTi MTE

Avisoprévio
cLAUSULA
vrcÉsÍMA
sÉÏMA_AVtsopREV|o
Concessâo,
paÍâtodosos tr€balhadr

ano
deserviço
pÍestao".
d:. id"g: maisde3"",0,"""ïï"1?ï,iiiii'J"l!:i1";:::ï:ïïï,i:"l"lïii.n::;
(três)anos@^ïl?
concedido
avisoprévio
:,T:
:

de45 (quârenra
e
-"9!á
di": tvÌais
osbènefÍcios
caputart.32.pARÁcRAro
pn,,rae,noi
primêiÍos
:l!:"Ì
ò"
30(trinra)
diasdoãvisoprévioserãotrabalhados,
seassimdesejar
o empregador.
Os
dtas
excedentes
a
30.(trinta)
serãosempre
indenizados.PARÁGRAFq
siour,roô_] prà ãrertooe cátcuto
cas,
verbas rescisórias.sêrá computadoo Íeftexo

pímeiros30 (trinta)dias.

do

"",""

pre".;;:;i.

".

Íetação aos

poÍtadoresde necessidades
especiais
CúUSULAVIGÉSIMA
OITAVA- ESPECIAL
- DEFÍCIENTËS
ïodas as Ëmpresasparticipantes
destaconvençaocoretivade Trabarho,comprometem_se
a
cumpnro artigo93 da Leìno9.213191.,
regulameniada
pelo a*igo S6Co Cecreron" 3298/99;e
decreto5.296/04,qúê regulâmenta
ê êspecificaos diversosgÍausde dificuldade.

OutrosgruposespecíÍjcos
CLAUSULAVIGÉSI|\,4A
NONA. ATESTADODEAFASTAIVIËNïO

F sAúRÍos

As empresasforneceráoo aiestadooe afasiamento
e saláriosno ato da homoiogaçãoda
rescisão
quardosoljcitadoperoempregadopor êscrito,
bemcomoquandosolicitado
p e l o , N _contratual,
SS.

Outrasnormasreferentes
a admissão,
demissão
e modalidades
de contratacão
\È
\
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cúusuLA TRlcÉsnA _cARANTIAS
SALARtAtS
NAADIflsSÃo
carantia
aoempregado
paraâ função
admitido
deoutro,dispensado
semjusiacêusa,
deÌgual

saláio ao do êmpregadode menorsaláriona função,semconsiderar
as vantagenspessoais.
cLAUSULATRIcES VIApR \rEtRA_CARTADEApRESENTAÇÃo

-Os empregadores
fomecerâoaos empregados;
quandodemitidossem Jüstacausa,cartade
que deveÍá ser entregueaos mesmosno
ato da nomotogâçãoda rescisâo
:ï:"ï::F"
' Rerações
de Trabarho- condiçoesde ïrabarho,Normasde pessoar
e Estabiridades
EstabiÍidade
t\,1ãe
cúUSULA TRIGÉSIMA
- ËSTABILIDADE
SEGUNDA
À GESTANTE
Garantiadê estabiljdade
dê empregoà gestante,desdeo inícioda gravldez
até 60 (sessenta)
diasapóso términoda lìcençacompulsória.
Estabilidade
Serviçolvlilitar

cúusuLA rRtcÉsrMA
_ESÌABILtDADÊ
TERCEIRA
PARA
o sÊvlÇoMtLtrAR
Garantia
de emprego
ao menolem idadede presiaçâo
do serviçomilitar,desdeo seu
alistamento
até30(trinta)
diasapósa baixa

EstabilidadeAposentâdoria

CúUSULAÏRIGESIIV]A
- ESTABILIDADE
QUARTA
AoS EMPREGADoS
ËMVÉSPEMDA
APOSENTADORIA
Garantiade empregoe salárìoaos empregados
que estejama menosde 2 (dois)anosdo
direitoda aposentadorja,
sendo que adquiddoo direito,
\;-\
\

Páeinê
12de20

beneficentes

para os emprcgadoscom mais
cessaa estabilidade.
dê 5 (cinco)anos na mesmaempresa,a
estabilidadeserá de 36 (trintae seis) meses,sendoquê âdquirido
o drreitoe aposentadorìa,
exÍìngue-se
a estabilidade.
OutÍasnormasreÍerentes
a condiçõesparao exêrcídodo trâbalho
CLÁUSULA
TRIGÉSIMA
QUINÏA- FORNECI[IENTO
DEMAÌERIALINDISPENSÁVEL
Fornecimento
de todomaterialindispensável
ao exêrciciodignoda atividadedo empregado.
OutÍaseslabilidâdês
cLAUSULAïRlGÉstMASEXTA_ ESTABtLtDADE
NA LtcENÇAMÉDÌcA
,,'

carantia dê empregoe saráriopero períodode 45 (quarentâ
e cioco) dias a contarda arta
médÌca,ao empregadoafastadopoÍ auxíliodoença,àesdeque
o afastamentoseja por prazo
superiora 90 (noventa)dias.

cúusulA ïRtcÉstMAsÉÏ[4A- ESïABtLIDADÊ
Aos ctpEtRos
Estabilidadeãos Cipêiros, nâ forma da Lei. PARÁGRAFO
üNICO , As empresas
compì"ometem_se
a remeterao.sjndicatoSuscitantecópiada convocaçãopara
inscriÉo dos
membrosda ClpA,(cópiada eleiçãoe possedosmesmosl.

Jomadade Trabalho Duração,DÌstÍÌbuição,
Controle,Faltas
Controleda Jornada
CúUSULA TRIGÉsIi\,4A
oITAVA- coNTRoLË DF PoNro
E obÌigatorioo controlede ponto,segundotermosda
CLT êm vìgor.podenooa marcaÉo de
pontoser feìtapor meio mecânico,similarou livro ponto,
de
devendoo horánode refeiËo ser
anotadoou não,a cÍtério do empregaoor.
'È
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Fa Ìas

cúusuLA TRtGÉstMA
NoNA_ABoNo DE FALTAS
Abono de farta a 1 (um) empregado,por empresaquando
requisitado,desde quê nãô
urúapasseumavez por mês, paÍa participarde Assembléia
Geralconvoc€dapeloSuscitaite,
duranteo períodonecessário
à participação
da aludidaAssembléia.
JornadasEspêcjais(mulherês,
menores,estudantes)

cúusuLA eUADRAGÉstMA
_GARANTTAS
Ao ÈtltpREcADoESTUDANTE
Serãoabonâdas.as
fãìtasde empregados
estudantes,
paraprestação
d€ exameem escolas
: oficiaisautorizadas
ou reconhecidas,
desdequepÍé-avisado
o empregador
comumminimode
-noï""ro
.72 (setenta
e duas)horasde antecedência
e comprov"çao
po"i"riof
pà.o," qr"-ã
horárioda provasejaincompatívet
com o horádoo" irao"rno.pÁáÀèiÃro urut0o_
F""
garantido
ao trâbalhador
estudante,
horáriocompatívèl
parâo cursoem pauta,e não sofrerá
mudança
de horárjono decorrer
do mesmo.
OutrasdisposiÉessobrejornada
CLÁUSULÂ
OUADRAGESIMA
- PIS
PRIMEIRA
O temponecessário
parao recebimento
do pls, duranteo horárionormalde trabalho,não será
descontadodo DSR,fér;as,13osalário,cestabásica,
1",
Oooi" Ooiecebimento,desde
que nâo seja possívelo referÌdorêcebimento
"o*o
fora do horádo;,
de habalho,não
Ã;;
excedendo4 (quairo)horas.
CLÁUSULA
QUADRAGÉSI[4A
sEGUNDA- JoRNADAESPÊCIAL
DE TRASALHo
e Empregadores,
estabetecerem
jornadade 12 x 36, ou seja,doze
::::ld:1".1-".!:O*gados
noras de tÍabalho,com intervalode uma hora para
refeição,po, trinìu seÌs horas de
descãnso,assegurando-se.
outrossim,duas folgasmensais,nao poi"ndo'laa"a
"
tolgasserem
concedidasem dias já compensados,
ou o pagamentodas horâs extras coÍTespondentes,
conformeescalade trabalhoestabel

pARÁc*oFopR,rr;"õ:!iïii"1T*iï",:,::ï"fiïiJ":iff;:::ïH:"
sindicaros.
Suscitante
obriga-se
a realizara Assembléia
Geralcom os trab.rnaãJr"sno prazodê 30 Ç.)\
)q
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(trinta)diascoridos a contardo recebimento
do requerjmento
enviadopeloestabetecimento
de
saude.No prazode 10 (dez)dias úteis da rêalização
da Assemb,éiâo SinOi".toSuscitante
compromete-se
a entregarao empregadorcópia da via original
do pÀto"oto do acordo,
devidamentecarimbadopeta Delegacia
_Regionatdo Trab:lho, ou'pãtu Subdelegacias
Regionaisdo Ì.abatho. pARAGRÁ

estaberecidos
noparásrafo,"
o",f?,":5";ïoï"

proÍrogação
do acordopré_exjstente.

""o"l:o"tïilÏl::::, *j#;";

cLAUSULA
QUADRAGÉstMA
_AUSÊNcAS
TERcEtRA
JUsT|FICADAS
a) Por 03 (tÍês) d;âs consêcLrtivosen

ouascendenres
e
por0s
rrmâosjb)
(cinc"l0""."""ã*iJ"JÏlïi,ïi,iff.li"tli"ïì;cônruse
Fériase Licençìs
Duraçãoe Concessãode FéÍias
CLAUSULA
QUADRAGÉSIMA
QUARÌA- FERIAS
A\/rsopÍéviode 30 (trinta)dìaspaaaa concessâo
cÍasférias,não podêndoas mesmaster início
aos sabados,domingos,fedados ê

t:ï"JiJïi"ïj"fi:
trabarham
emregime-oe
revezame*

#ffi;ï?
n::ffi ;ï
antecedência
de. no mínimo,
2 (dois)dias.panÁOnerô U*,cõ,"C"ãiìã ã"
no
empfego
de60 (sessenta)
dÌasparao empregado
quandodo retornodasférias."stabitidade
Lrcença
Adoção
cLÁUSULA
QUADRAGESIIVA
. LIcENÇA
QUINTA
ADoÇÃo
erlpresadamâeadotanteseráconcedida
licençana formada Lei 10421,de 1StO4nAO2
l
(Ari.392-A
da CLÌ -jnciso1,2e 3) da segujnte
formâ:Aié
um ano = 120dias;Deum a quatrc
anos= 60 dias;Dequatroa oÍtoanos= 30dias.
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Outrasdìsposições
sobrêfériase licenças
cLAUSULAQUADRAGÉSÍMA
SEXIA . LIcENÇAPATERNIDADE
Apóso nascimento
de seufilho,o êmpregado
terádireitoa uma licençade 0S (cinco)dias,sem
prelutzoda remuneração.
Saúdee Seguranç€do Trabalhador
_Equipamentos
dê protèçâoÍndividual
cúusulA

QUADRAGES\,A sÉTtMA _ FoRNEctMENTo DE EoutpAt\,tENTo
DE

PRoTEÇÃo
,

Obrigatoriedade
no fornecimento.
de equipamento
de proteçãoàos empregaoos
para o
exefciciodasrespectivas
funções,de conformidade
coma legislaçao
de higiene,
segurança
e
medicina
do trabalhode modoa atenuarjhes_os
riscoseveniuais,
sendoobrigatório
seu uso
peloempregado.
Uniforme
cLÁusuLAeUADRAGÉstMA
otrAVA- uNtFoRtvlES
Os empregadores
Íomecerãounìformesaos empregados
lotadosno Setor Operacional
(enfermagem,
limpeza,
cozinha,lavanderia),
excetuandà-se
o pessoalAdministrativo,
salvose
o empregador
exigiro usode uniforme
tâmbém
paraa Adminìsiração
Exames
lMédicos
cúusuLA eUADRAGÉstMA
NoNA- EXAMES
t\IEDrcos
Os examesmédicos,
por ocas;ãoda admissâo
e dispensa
dosempregados,
na formadâ lei,
serãocusteados
exclusivamente
pelâsempresas.
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Aceitação
deAtestados
tvlédicos
cúusulA eutNeuAGÉstMA
- ATESTADos
MÉDÍcosÊ oDoNToLóGlcos
Reconhecimento
pelas empresasde atestadosmédicos e
odontológicospassados pelos
facultativos
da entidade
suscitânte.
assimcomoatestados
do SUS,e de outrasentidadês,uma
vez analisados
pelomédicodo trabalhoda empresa.
RetaçõesSindicais-Contribuiçôes
Sindicais

cúusuLA eutNouAcÉstNrA
pRtMEtRA
- MENSALIDADES
stNDlcAts
Do EtMpREGAD.
.

Obrigatoriedade
de.rÍecolhìmento
das contribuiçôes
(mensalidades
sindjcãls)descontadasdos
assocjados;
em consonâncìa
com os artigosS45e seu parágrafoúnico,soDas penasprevjstas
no artigo553da CLT.

cúusuLAeulNouAGÉstMA
_coNTRtBUtÇÃo
sEGUNDA
ASSrsrENctAL
ASSISïENCIALiFjca gârantidopela empresao desconto
mensalda fespectivacontribuição,
aprovadapelaAssembléiados trabalhadores,
em folhade pagam"nú Oo"
não sócios
do sindicatofazendo o pertinentedepósitoda
"o",o"
"do sindicato
respectivãu"ià,,.uo.
profissionat,
em guia pÍópria,fornecidapeloSindicatoem ,"0"
"*
Oãn"ari",
o oia 10 de cada
mes,ou pagamentodiretona tesouraria
"t"
do sindicatoatravésde chequenominal
.
õ
recolhìmento
da referidacontribuição,
refeíenteao tg" salárioOeverá'se;efetuadaem
"rr.uUo
parcela
unicaaté o dia 18112de cada ano.parágrafo10: percentual
O
O" Oã"a"*o da contribuiçâo
confederativa/assistêncial,
apÍovadoìa assembléiageÍal
sera de 1,S%1u,n. rne,opor cento;
-contribuição
da remuneração
brutade cada mês.parágrafo
2": n
a"r-ú;"r,, serádescontada
dos satários, horas extras, ferias, gratificaçôes
natalinás, ou
conquistados
petosindicatoem benefÍciod" _rpon"nt""
"Cono", "u"ntu"ttrl"nt"
o, J" toOaJãiegoria.eaÍÌágrato
S",
A contribujçãoem tela nâos era descontada
das verbas ÀcisãÀs.caragrafo a": O
descumprimenio
de qualquerdas condiçôesaclmaestabelecidas,
acaneür" ao ,nfrabr a multa
de 107o(dezpor cento)do montantedevìdo,sendoque,
." hiút";;;;;;
pagamenÌo,arcará
o infrator,tambemcom os juros moratóriose a atualização
;"""ér", JËrtado nos mesmos
moroespostospela lêgislaçãôpara as obrigaçôestÍabalhistas.parágrafo
5": FrcagaÍantidoao
empregadoo direitode oposíÉo ao descontorêferido
em ate OÈzOiasanÌes do pnmêiro
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pagamento
reajustado
manifestada
díretamente
na sededo sindicatoprofissionar-paÍágrafo
60:
Nãoserâoconsjderados
asoposições
quêcãr""t"ri.".". int.j".enciado empregador.

.

cúUSULA QUÍNQUAGÉsIIiIA
- coNTRIBUÍÇÃo
TERCEIRA
NEGocIALPAÌRoNAL
Deverãoos empregãdores
recotherao SIND|CAïODAS INSTITUIÇÕÊS
BENEFICENTES,
FrLANrRoprcAS
E RELrGrosAsDo ESTADOoÉ ã^ó àìïio srNBFrR,
60lo(seispof
cento)sobreo totâlda piìmeira
foÌhã de pâgâmento,
."uj,r"t ãã'po, esta convenção,
em 2
(duas)parcetas
de 3olo(tres
recotfriCas,'respectivamente,
em 31 de outubro
ry1191o2,1s9rem
de20.t3e 30de novembro
de
20j3.PARÁGRAFO
pniúÈrnõlÁr'gu,".pararecothimênto
da
contÍbuiÉo referidana presêntecráusura,"rao
,"r"tiJÃ'pl"
patronaraos
empregadores,
.casonâorecebaentre.êm
contãtoPABX:i132Sd6151
",nor"",o
ramai.í.PARAGRAFó,
SEGUNDO:
O nãorecolhjmento
da contdbuição
íeferidunu pr""unt"o"uautaacanetará,
para
o erÌ,ìpregador,
alemdosjurosde mora,umamultade loyo (dezpor
cento)
calculada
sobreo
montante
devidoe nãorecothido,
semprejuízo
de suaatualiz;;ãoLon","n".
Outrasdisposições
sobrerelaçãoentresindic€toe empresa
CLAUSULA
OUINQUAGESIMA
. CORRESPONDENCIAS
QUARTA
As eïpresas distÍibuirâoaos seus emoreoedósrô.t, .^dÂc^^-i^^^ ^ r:_:
conespondência
dirigida

aos mêsmos
perosindicato
suscir"n," nro oo#Jï;::t;
""
"
""
da presente
ctáusuta,
a divutgação
da facutdaoe
l:rn.ìos
oe associação
::T:1r:i:",.nos
oos
empregados
à entjdade,
conforme
paevisto
emIeÌ.
CLÁUSULA
QUINQUAGESIiVA
QUINÌA- PROI\,IOÇOES
SOCIAIS
Ficaautorizado
aosêmprêgadoíes,
descontarem
até 3oo/o
(trintapor cento)
-íuror
dos saláriosdos
seus empregados,
desdeque devidamente
auiorizadop"to" ,""ro", ,o;Íos este, a ser
repassadopetasempíesasao Sindicatoprofissionat
c_";;;;;;,
bêneÍíciosê
promoções
sociais,queforemrealizadas
",
peiosindicato
pARÁGRAFo
aludido.
uNlco _ Fica
previamente
autorizadodescontoem tolrra oe paga;;nìã
i"'"ipìe",r"
obtido em
consignaçâo
por funcionários
das empresasque se enquadrem
nesta
norma
coretivade
trabalho,por instituiçaobancarìaconveniada
com esta enfidadesindicá1,(empÍéstimo
consignado).
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CúUSULAQUINQUAGÉSIMA
SEXTA. ACESSOAO DIRIGËNTE
A-Ssegura-se
o acesso dos dirigentessindicaisàs empresas,
nos intervatosdestinadosa
atrmentaÉoe descansopam o dêsempenho
de suasfunçôes,veoaOaa Jivjgaço OematOria
políticapartidáÍia.
Outrasdisposiçôes
sobrerepresentação
e organização

cLAUSULA
eurNeuAGÉs
- cotvÏSSÂoDEcoNctLtAçÂo
\4AsETtMA
PREVIA
FÌcaestaberecìdo
queseráinstituída
a comissâo
prévianoâmbitointêrsindicar,
deconciriado

de formaparitária,nostermosda Leino9.9Sg/99.

Dispoiições
Gerais

OutrasDisposiçôes

cúusuLA eutNeuAGÉstMA
otIAVA_AsstsrÊNctA
HosplrALAR
Os hospitais,dentÍode sua especialidade.
concedêrãoa todos os empregadosassistèncta
hospitalarcom direitoa internaçâoem enfermaria,
ressatvadas
;r;il;;;"
que mantenham
convênìohospitararpara seus empregad,os.
A assistênciahospitararora concedida
será
extensivaàs esposase filhos men(

'.Jï?
racurrando-se
a
;ff
JË"tr
;:ì"f.:T:,:,#iï""ïIff
:::"1"1,:
(vrnre
por"'1"':.",
cento)para os dependentesPARÁGRAFO
Of,ffCó_-ér""i.*"

ê Suscitado
comprometem_sê
a constituir
umacomÌsôão
comOSlcincolrepresenãiã-".oo"
,r"outt,uOor""
dos
empregadores,
com
oobletivo
!e
estuìarã
: ^Y:l""l.r:pr."-"tantes
viaOirizaçao
Oeum
ptano
de saúdebásicoparaos trabathadore"
,.pr.".n,"aá" p"tJil"ìËì" Ë*"",on",.
CúUSULAQUINQUAGESII,IA
NONA-

QUADRODEAVISOS

'\$

A fixaçãode quadrosde avisosno locaÍ prestação
da
de serviços.

Y
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cúusuLA SEMGESTMA- FERIADOpARA
A CAÌEGORlASeráconsrderadofeÍado
para a
caregoflao dia 12 de maìo, daia êm que
se
;-:;;
oo
erpr"g".lo
EsÌabetecimento
""nr"r;roá
de Serviços de Saúde,,,nu 0"""
ün,oii"ì lOring,ou p"fo Suscirante,
"ol

conÍorme
escara
prévi"
eomìnisrração
:ï:i:
da
:"ïï::lin".:"::'f:"
"üooÃJà'p"r"
compensação,oudereceber,ü:::i]l,.:ü:
j{:"'i,:":iï:":ï:*J;1"":".ï::"; j:

concedefem
o feíadonodìa12demaio.de*rg" r".ã_r"
""io.aòlórl
cLAUSULA
SEXAGÉSJ[iJA
- GARANïIASGERAIS
PRiMEIRA

HË"ï;::ffi::r::"H:;t:,':

maÍsÌavoráveis
decorrentes
de acordos
coretivos,
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