
CONVFNÇÃO COLETìVA DE TRABALHO 2O'(l/2A14

;j:ffYri-.:Ë:':'",:'","'=Í;y:.Sj:^"^: ?: sJo^sE Dos cAr,rpos cNpJ n
:".:*:,:.m;l:i*i?"ìïjïiïi{ii""q'irï;l:?ïi;ïP:$?::sÌ""Êibi3 ji:5
I\4ANGANELI; ;;; ;;;:;ï'epresentado(a) 

poÍ seu vrce Presrclênte, s(a). srLlrARA
condiçôes de trabarh; ;ffi,"":H;?IÏ:::ffi;::*'* DE ïRABALHo, êstipurando as
cLAUSULA pRtivtEÍRA _ vtcÉNclA

fïf :*:'"":"'ff ::":"ï|::l':,':âJ:ii'.:i"i""Hï3:;.ïïffi 5:;iï":':
cúusulA SEGUNDA - ABMNGENCTA A presente convenção coretiva de ïrabarho

:ï"d;[{.']*lï:,:rui-diJ:i.ï:^ï"ïïï'"1",",::,.#'J;"rËï:,*:ilf 'g
:;ffi:ffi "T::j;H|Ë'^F"t"o;.9:'t"s do Jordâ;/sp c"ãffi .o",sa cruzeiro,sp
il?lil1.j:'""nJ".,ã" ;:ïï{ï^{1Ët,'l:J:f,",",í:ï,""J"ï ;"*"::l5l;
[:ï:#ìi:11#iüiiii!:ff tï:Ëi:: ;;g gr,*ïË;,*:.i;ffi " :: *iii;::ffi ::$::r::,"::,:Ëìãï,"ffi ,l:,":1.;,"",,,';.'F;;#'ëï;;"psàoLuisdo

beneÍicentes

Salários, Reajustes e pagamento

piso Satarial .,.ì

cLÁusuLA TERCEIRA - sAúRro pRoFissroNAL ,, ;_\
A partir de '1" de Maio de 2013. as empresâs ôf,êÂn,5.Ã 1prolissronars mensars:1-Ì oo,.',. 

"."Tilt^T 
obseryarào os segLrintes salários normatrvos

ADíMÍNrsïRAÇAo es zez os ,i"L""ì-,". "-"ï"i,.".1ï:1,::": "::lïï,":ii:-;ï?ï^i3
i '

: $ '

Pág ina  1de  20



.ã
IX

&
&\Etl

ì&

Fg

benefiçentes

FUNçÔES R$ 1.007,78 (Hqm mit e sere reais e setenta e oito centavos) 4) CAPTAÇAO DÊRECURSOS R$ 775.00 (Setecêntos e sêtenta e cìnco reias) + B% (oito por cento) a título decol\4lSSÕES. 5-) AUXtL|AR DE ENFERÍ\,IAGEM as l 'rcz2q f*", ,,, io*o e sessenta edois reias e vinte e quatro centavos) 6ì IECNICO DE gfrf fEnüeCEfrA nS 1.473,66(Hum mílquatÍocentos e setenta e três rea,s e sessenta seis centavos) pARÁGRAFo pRll\4ElRo: para aaplicação dos pisos sala.iais acima 
.especifjcados. considera_se: Apoio _ Serviços Gerais,Copa, Lavanderia _e mensageíro. Administração: Recepção e Aux;liar Admrnistrativo comensino médio.pARAGRAFO SEGUNDOj Os Salários 

""rá 
pugo" de forma proporcjonal ashoras trabalhadas

R eaju stes/Co.reções Salariais

CúUSULA QUARÏA - REAJUSÌE SALARIAL

A€ empresas integrantes da c€tegoria econômica do sindicato das lnstituições Beneficentes,Filantrópicas e Religiosas do Estado de São paulo - SlNAirR ô."J.dêÍão aos seLrse-rrìpregados, integrântes da categoria profissional representada pelo Sinorcato suscitante(Empregados em Estabelecimentos de Serviços oe òa*oe oà Sao-io.-"" o* Campos eRegiâo), a partir de io dê maio dê 2013, um ;eajuste satariat Je Àã o"ï- e meio poniospercentuais), que será aplicado sobre os salários vigentes em abrjl de 20131

pagamento de SaJádo _ Formas e pfazos

CúUSULA QUINTA - PAGAIVENïO DE SAúRIOS

As empresas que não efetuarem o pagamento dos salárìos e vâlês êm moêda corrente,deverão proporciona. aos empregados, tempo hábir para o recebimento. J"noo oo horario o"funcionamento dos bancos sacados, excluindo_se os horários O" r"t"içro. n"o excedendo operiodo de 2 (duas) horas.

Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e cÍtérios para catculo ü À

\

ì' -!, '
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cúusulA SEXïA - ADI,ïTIDoS ApóS A DATA BASE

Aos admiidos após a data-base será apricado o percentuar previsro na cráusuta 4a da presente
Convenção Coletiva de lrabalho, de forma proporcÍonal observando_sê o môs de admissão.

CLAUSULA SEïll\ i lA - COtvIpENSAÇOES

Serão compensadas as aniecipaçôes saladais espontaneamente concedidas no período
revisando. excluindo-se das compensações os aumentos deconentes de promoçâo,
tEnsterêncaa, equiparaçâo salarjaì ê os aumentos reais expressamente conced.dos a esse
titulo, por acordo coìêtivo.

cLAUSULA otTAVA - ANTÊctPAçÕES sALARlAts

As empresas poderâo antecìpar reajustes salariais compensáveis independentemente da
polit ica salarial vigente

CLAUSULA NONA - COI\,íPROVAN Ì ES DE PAGAI\4ENTO

Serão fornecidos, obrigatoriamente, demonstrativos de pagamentos, com a discriminação dos
títulos que componham a remuneraçâo, jmportâncjas pagas e descontos efetuados, contendo a
rdentifica€o da empresa e o valor do recolhimento do FGTS. cúusuLA DEcl[/]A - ERRO NA
FOLHA DÊ PAGAIV]ENTO

Ocorrendo erro na folha de pagamento, a empfesa pagara aos seus empregados. as eventuais
diferençâs no prâzo dê 10 (dêz) dias, â côntâr da comunjcação por escdto, feita pelo
trabalhadoÍ ao emprêgadof.

cLÁusuLA DEctMA pRtMEtRA - suBsTtrurcÃo EVENTUAL

Garantia ao empregado substjtuio do
consroêraf as vantagêns pessoais, dêsdê

mesmo salário percebido pelo substìtuído, sem
que a sìrbstituição seja por prazo superior a í0 (dez)

dia de atraso, caso o
saláríos e gratifÌcaçõês

CLAUSULA DÊCIMA SEGUNDA - MULTAS

Fica esiabelecida a multa de .1 (um) satáiodia do empregado por
empregador não satisfaça nos prazos prêvìstos em lei o pagamento dos
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Graiiiicaçoes, Adicionais, Auxílios e Outros

Adicional de Hora_Extra

CLAUSULA DECII\,1A ÏERCEIRA - HORAS EXTRAORDINÁRIAS

As horas extraordinárias, assim entendidas aqueJas trabalhadas alérn do horárjo diário normal. e as dobras de plantões, domingos e feriados. em qualquer hipótese, serao pagas com
adicional de 80% (ojtenta por cento) para âs duas primeiras horas do dia e 1o0% (cem por
cento) para as dêmais horas êxtraordinárias prestadâs pelo lrabajhador.

Adicionat de Tempo de Serviço

CúUSULA DECIMA QUARTA - ADICIONAL POR TEMPO DE SÊRVIÇO

Fica fixado para cada 02 (dois) anos de eietivo trabalho do empregado para o mesmo
empregador adicional por tempo de serviço de 1% (um por cento), limitado ao maxrmo íJê 1Oolo
(dez por cento), o qual deverá constar de forma destacada no rectbo depagamento.PARÁGRAFO úNICO: Os empregados que em 30/04/2011 já esrejam recebendo
adicional por tempo de Sêrviço superior a jO%(dêz por cento) terão o percentuat atual mantjdo

Adicional Noturno

CLÁUSULA DÉCIN4A QUINÏA . ADICIONAL NOTURNO

Fica assegurado aos empregados lotados no período da noitê, adicional notumo equivalente a
35o/o (trinta e cinco por cenio) a inc;dir sobre o valor da hora diurna, para o ifabaÍho reallzado
das 22:00 hofas dê Llm dia até 5:00 horas do dia seouintê

beneÍicentes

natalinas, em favor do empregado;Multa por descumprimento de todas as obrigações de Ìazer
inseridas na prêsentê norma colêtivâ ê que não possuam cominações próprias, equivalente a
5% (cinco por cento) do piso da categorìa, observados os valores estaberecidos na cláusula 3a
em favof da parte prejudicada.
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beneficentes

AuxÍlio Alimentacão

cúUSULA DÉcÌI\i]A SEXTA - REFEIÇÃo NoTURNA

Fornecimento gratuito de refeição quente aos empregados quê raboram êm joÍnada notuma
cLÁusuLA DEciMA sÉTn1A _ cEsrA BAStcA
Concessão pelos empregadoEs íoj1e-c9ram aos seus empregados de forma Incondicjonada.uma cesta básica no valor de R$ 87,00 ( oitenta e s"t" |"""i"1, qr" 

""ã 
cìstnbuida por ocasiãodo pagamento dos salários em tickt alimêntaçâo( especifico para cesb bãsrca nâo podendo serconfundido com outros benefício previsto nesta convençâo),

cLÁusuLA DÉcr[,íA otïAVA _ vALE RÊFEtcAo

1^Tp1:* se compromête a fomecêr de forma gratuita aos seus trabarhadores o varoÍ de R$10,00 (dez reais) diários a titrJlo de vale refêjção Íicando isentâs aquetes que fomêceTem.arrmentação no locat ou por mejo de convênio. 
"iir"nt"çao 

o" quuìãacï 
-

Auxílio Transporte
CúUSULA DECIMA NONA - VALE TRANSPORTE
Concêssào dê vâ.e t,ansporte nd Íor

T::Tl" :,t""'-g;;ã;. ; ;fiï."i ï' J,ïiïf :::j"#":Tffi3:ffj"" ::,",:i,ïÍï:comunrcar, por escrito ao empregador, as artefações n"" 
"onoiçuu" 

ãã"i"od"" ,oJrãnr"para a concessão do vale_t€nsporte.

Auxil io Saúde

cúUSULA VIGÉSIMA - ASSISTÊNCA oDoNïoLoGIcA

us empregados abrangidos peta base teritorial representada pelos Sindicatos profissionaissuscitantes que mantenham assistêl

liï:"1ï'jïj"J,:ï:#""+ ;;",'""::ï':"Í',"J::'l"'lË"::,Ìi::.:":ï-l:: j:" Ë,:J:,i*i
:A-RÁcRtFo pRrr,'ErRo; n, 

",p,",""- "0,"n;;;;;,; *.ïff;.liï 
*. pronssional

:#::j: :i:ï::i:ï":i"J: :ï:^*:1"^'.";;;;;""ï;.;# ;1; ::,'"ï"f i: #:\dos seus empresados 'ARÁGRAF. sEcur.oo, 
"àã 

;oÀ."üï"J H'Jffi :J:,Xi:
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beneficentes

desta cláusula, as empresas se compromelem è pagar ao Sindicêto profissional Convenente ovalor mensal de R$ 6,50 (Sêis rêais e cinquenta ce-ntavosf, 
"""0ì 

oS ã,iS ( três reais e vintecjnco centavos) descontados dos empfegados e Rs 3,25 (Três ,""i" 
" 

uìni" e crnco centavos)pagos peías empresas. pARAGRAFO TERCETRO: por ter cafáter socjal, ; contribuiçâo de querrata êsta cráusura é obrigatória e devida incÌlsive petas empresas fue iornecem assrsténcÌamédica aos seus empregados. pARÁcRAFo ouARro ;" 
-;;J;ai 

que ;á tornecemassjstência odontológjca aos seus empÍegados e apresentarem o *rpráìãnr. o" ,"t bênefícioao Sindicato profissional, fjcam isentas do cumprimento da prese"* ;ã;;r;

AuxÍlio Creche

CLAUSULA VIGÉSIMA PRII/]E'RA - CRECHE OU AUXILIO CRECHE
As êmpresas, que não possuírem creche proprja ou convênio ireche, concederào auxrlro
:1"^ï:,: ii::,: 

de reembotso, no importe equÌvatente a R$ 207,81 1àur"n.o" 
" 

seÌe reâis eorrenla e um ceniavos), valores. reco,mendado pelo l\,4inistério Oo fàU.fto e Emprego, nosrermos do art. 7'., )c(v, da constitqiçao Federâl, que assegura ser direito dos trabathadores aassistência gratujta a seus filhos e dep-endentes desde o na-scjm.nto 
"t" 

ã 1"..","1 anos de rdadeem creches e pré-escota. pARÁcRAFO ú. NtCo _ O êm0r""n"o.r. o"i* *ìgir da empregada adocumentação para o pagamento do auxítÌo 
"r""n", ".rlioàãï 

nã""*"*ï" ,,,n", carteira devacinaçâo, declaraçâo anual de próprio punho afirmanoo o oir";to ìe g-r"àà 
" " 

o.p"nocn"i"econômica da cíança. para que faça por escrito.

Outros Auxílios

CLÁUS_ULA VIGÉSIMA QUARÏA ' SFGURO DE VIDA EM GRUPO,/AUXILIO FUNERALSEGURO DE VIDA EM GRUPO / AUXTLIO FUNERAL

Será concedido seguro dê vjda emas ne_cessidades d ju,*íri" r,;;;i :;ïl[ïï5,il:ï:ï ;H:,t"?::,;:."Jfi:""Í**,
lry_alr-d:1 qermqTnte, sendo observado em apótice securiiãiiiã';""io"0" nS s,ao(crnco reais e oitenta centavos) ,,per capita" óm rateio Oé sì"2 f"N!*n,u por cento) docusto entre empregador e empregaqo com as seguintes coberturas mínrmas:

t 
a,,r''
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l- R$ 10.950,54 (dez miÍ novecentos ecìnquenta reais e cinquenta e quatro centâvos).
lffã""" 

* morte do emprêgado (a) por quatquer 
""r"", 

;;i;;;;;untemenre do iocal

ll - Até R$ 10.950,54 (dez mil novecentos e cinquenta reais e crnquenta e quatrocentavos), em caso de invalid€

::n:ntrn:#u'.'fçsï"::ï:iiïi::!ïï11'Ëffi :ï:Y"fl".,l:|
s equeìas deÍi n iti va", ;;d;; fi i ï" 3;",ï"iïXX1[ï:ï J:,"lXïX"",,#í*i; ;:Ìnvalidez deixada pelo acidente:

lll - R$ 10.9S0,S4 (dez mil novecentos e cinquenta reais e crnquenta e quatrocentavos), em caso de invalidez pêrmanente totaj por doença âdqurrrda no exercícjoprofissionat, neste caso será pago €o-próprio 
"n,6iiÀgudo 

.',,!Jülo roOZ" lcem porcento) de forma antecipada do cap_ital segurado bàsicã minirË, Ãáoiunt" declaraçâomedtca, em modelo próprio fornecida pela Segurador" .""inãal peto meoico ou lunta::""ï:',',ï:3lniÌil3i,ì1"3i5"'31'il;":lff'-:m*:;*oã"i*o"decoÍrenteda

:l.ljll"i!1"ç"" "r 
que o s€gurado íaÉ jus através da cobertura pAED, somente seráqevrda no caso em que o próprio seguraOò sela consiOeraàà inJár:Oo oe forma Oetinitivae permanentê por consêquência de doença piofissional, cula Ooenfã sela caracterjzada

::To^1:^u1?u-prol"sìonai que o impeça ,i" â"""nuoruui ã"iin,ìi-uá.,iJnr" 
"u"" 

rrnç0"" 
"+iqË!il?ï:l"iï;ï'":.;#ffi;::".ï"#tr:,:;, j"Jí1":rí":"1. ji ;*x,."";j:,jr:l:i"9 e/ou -diasnósrico da doença pronssionái c"iJãiljì 

"ulu 
posrerior àoaÌa de sua.inclusâo no seguro, e enquanto haver sua permanêncra contratual naempresa contralante, devidamentè comprovada por relação ãu propãrta Oe 

"O".ao.
ll3::O: -C,!" "*ivamente 

comprovaCa e antecipada a indenização de invalidez de

tr rtrd:ffi ïï#úiïï':r=t-?Ë.'iu#:ï ru'n'il,í:ui'i**,',.
outra ativiãããe nesiiá,ilã"""if,.:::ïË:',;#ffi;Ja empresa ú "' q,"ìquà. '..,.,i')'

(Y
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c) Caso não seja comprovada a ca'?üet,Zação da jnvâlidez adqutrida no exercício
3:ïhì;::: 

o sesuro contìnuará em visor, oo"uruuou"- ^"'ãemais condições

d) Câso o segurado iá tenha recebido indenizaçôês contempladas pelo benefício .PAED, ou outro semeíÈante. em outra segurador",' ti"" o ,".iolìgurado sujeiio àscondições desia.ctáusuta, sem díreito a qrãrqr.r" i,i"ni]õá;""' 
- *

lY^;^ 11.5:115,rt 
(cinco mit quairocenros e setenia e cinco rêais e vrnte e setecenÌavos), em caso de morte do cônjuge do empreg"Oo 1ay poiquaÌfu", 

".au"a.
V - R$ 2.737,63 (dois mi, setecentos e trinta e sete Íeais e sêssenta e kês cèntavos),em câso dê morte por qualquer causa oe caaa rirno Je-a-tã:ãì"ìï,"," e um) anos,lrmttado a 04 (quairoJ.

Vl - R$ 2.737 63 (dois mil setecenj-o_s-e trinia e sête reais ê sessenta e três centavos)em favor do empregado quando ocorrer o nascimerito de filho (a) portador de invalidezcausada por doença congênlta, e
sexto mês após o di" ao r"u n"""in1XïÏo'ela 

caÍactêrizada por atestado médico até o

vll - ocorrendo o nascimênto de íirhos.(s) da funcionárÌa (cobre somente o trturar dosexo feminino) a mêsma receberé. a tíruio de ooaçao óà fãuãsj-àstas_natatidade,caracterizadas como um *,t ,r". 
?:T,Í,t be?i..'càÀ 

"i,ìtlïlï.-""p""iricos para
il:Hï ïrï'ü:::i*:::::.1Lt;"" 

básicas e nutrÌcionais d; b-e;;úiária e seu oãoo,
até 30 (trinraj à* il;õ;d" #;:ï:r:"J:ï',H!,seja 

formarizado pera empresa

vllr - ocorrendo a morte do emoregado (â). por quarquer causa. independentemente do
iïli,iï,ïi"lï 

os benefÌciários do èesuro deverão receber our" 
"à"iÃ 

básicas (so ks

lf.; 3i"i1ilï;*ïi:i;iffi :",t* !1Ìor quarquer causa, a apóri(

iárï jlu * "n,o do m esmo, n o uu, o,'*l :?,'"{ôTf õïr;::iJï i:ïï:ïfl ,.."j"ft tr '.cÀ
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X - Ocorrendo a morte do_empregado (a) por qualquer causa, o êmpregador receberáuma indenizaÇão dê até 1o.o/ó (dãz poì cento), Jo."upiiãiú.","o vrgente, a título dereembÕlso das despesas efetivas para o ,"ãno ,-"õ"ãriã trabalhista dêvidamenteÇomprovadas.

Xt - As indenizações. inlel::d:rìtemênte da.cobertura, deverão ser procàssadas e' .pagas aos beneficiários dapós a entrega aa Já"-**i",."?!ï3;lï 3i:'":üi"";T,:ïïrï,::J,"j*" e quatrol Àoli

XII - A partir do valor mÍnimo estipulado e das demajs condrções constantes destacláusula, fiÇam as empres-as lÍvres para puaràr", 
"orn 

JJ.".r" erpr.gaoos outTosvarores. critérios e condicões para 
"on"ua"ao 

ão a"grio,"i", 
"oro 

a exrsténcia ounão de subsídios por parte da empresa e a efetivaçao Ëu Á'ããìe desconto no satário doempregado (a) o quãl deverá se Íor o caso, inciOí apenas na parcêla quê excêder ao

xlll -_Aplica-se o disposto na presente clá.isula a todos os empregadores, Inclusive os
;ffi :táXi:!X"],f,Ï,:".ïï""j;Ji::;5"têmporário,""tô;;;úï'"estasiários(as)
Parágrafo Primeiro: As cobertuííp,eui"t," no" in"i.o" ,, , ãlïià"'it"oïr?:ff?'É"rtJrË :::ï:ã::rf#rïrïì::i,:f.t;que o pagãmênto de uma exclui a outra.

XIV - A Seguradora deverá observar.o fiel cumprimento destâ cláusulâ, devendo, paraianto. constaÍ na respectiva a:óliT de seguro, as 
";";;çôË 

Ínrnrmas aqurestabetècidas, sob pena de virem a responder" poi' 
";;il; ;;il;. causado aosempregadores e/ou empregados.

IV 
-,O.empregador que por ocasião do óbito ou da incapaciiação permanente dotrabalhador que não tenha imprantado o bêneÍício 

"""rtàÀtJ'ãã'pi"J"nre cláusura ouestiver inadÌmplenie por falta òe oa
ut"tu* o iÀ"oir.r,rà-n,ãï"r ïã'iI'irïg9tenìo 

pagamento após Ò dia do vencimento ou

l",lff :íí":##:J"":i,,;' j:Lïï.,?.",ï.1l,ll:ïïïí,í"ï,!iï1X',ïïïH::,:\ \

\
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beneficentes

XVI - Faculta-se aos empregadores qualquer forma de contralação de seguro, desdêque contemplados todos os benefícios previstos nesta cláusuta e desde que firmadoatravês dê Acordo Coletivo de Trabalho com a partiqpaçâo das Entidades Sindicaissubscritoras da presente Convenção Coletiva Oe Ìrabalho,'ú p"nu-ã"'nrfio"O"

cLAUSULA VìGÉSIMA TERCEIRA - AUXILIo DoENçA

Êm caso. de concessão de auxílio doençâ aô empregado, a emprcsa deverá antecipar 50o/o(cinqúenta por cenro) do mon]llg^ 
Tn-espondente aquete ; ; percebdo do órgão, previdenciário durante os primeiros 60. (sessenta) dlas após o 

"t"strm"nto 
e desde que asolicitação seja feita pelo trabalhadoÍ, por escdto. Esses valores setËo compensados, a critérioda empresa, após o aetomo do empregado ao servico.

Contratode Trabalho _Admissão, Demissão, l\,todatidades

Normas para Adm jssão/Contratação

cúuSuLA vtcÉstMA euARTA _ oBRlcAïoRtEDADE Do REctsrRo EM cARTEIRA
Fica terminantemente proibida a pÍestação de sêrvìço após 48 (quarenta e oito) horas da datado Ingresso, sem o devido registro em cartejra, na forma da lei.

Desligamento/Demissão

cúUSULA VIGÉSIMA QUINTA - coMUNIcAÇÂo DE DISPENSA
ao empregado de carta com os motivos da dispensa com alegação de falta gravê, soD pena degerar presunção de dtspensa imotivada

CúUSULÂ VIGESII\4A SEXïA - HOMOLOGAçÓES

salarial, por não se constituir em
XVll - A presente cláusula não tem nalurezâ
contraprestaÇão de serviços.

^ r l:.w
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As homologações das rescisôes contÍâtuais seÍão feitas na forma da Insirução Nofmativa no 03de 21 dejunho de 2.002 da SRT i MTE

Aviso prévio

cLAUSULA vrcÉsÍMA sÉÏMA _ AVtso pREV|o

Concessâo, paÍâ todos os tr€balhadrano de serviço pÍestao". "",0,"""ïï"1?ï,iiiii'J"l!:i1";:::ï:ïïï,i:"l"lïii.n::;
:,T: 

d:. id"g: 
: mais de 3 (três) anos @^ïl? 

-"9!á concedido aviso prévio de 45 (quârenra e
:l!:"Ì 

di": tvÌais os bènefÍcios caput art. 32.pARÁcRAro pn,,rae,noi ò" primêiÍos 30 (trinra)dias do ãviso prévio serão trabalhados, se assim desejar o empregador. Os dtas excedentes a30.(trinta) serão sempre indenizados.PARÁGRAFq siour,roô_ ] prà ãrerto oe cátcuto cas ,verbas rescisórias. sêrá computado o Íeftexo do 
"","" 

pre".;;:;i. 
". 

Íetação aospímeiros 30 (trinta) dias.

poÍtadores de necessidades especiais

CúUSULA VIGÉSIMA OITAVA - ESPECIAL - DEFÍCIENTËS

ïodas as Ëmpresas participantes desta convençao coretiva de Trabarho, comprometem_se acumpnr o artigo 93 da Leì no 9.213191., regulameniada pelo a*igo S6 Co Cecrero n" 3298/99; edecreto 5.296/04, qúê regulâmenta ê êspecifica os diversos gÍaus de dificuldade.

Outros grupos especíÍjcos

CLAUSULA VIGÉSI|\,4A NONA . ATESTADO DE AFASTAIVIËNïO

As empresas forneceráo o aiestado oe afasiamento e saláriosrescisão 
_contratual, quardo soljcitado pero empregado por êscrito,pe lo ,NSS.

F sAúRÍos

no ato da homoiogação da
bem como quando solicitado

\È

\

Outras normas referentes a admissão, demissão e modalidades de contratacão

i

I Ì t
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cúusuLA TRlcÉsn A _ cARANTIAS SALARtAtS NA ADIflsSÃo
carantia ao empregado admitido para â função de outro, dispensado sem jusia cêusa, de Ìgualsaláio ao do êmpregado de menor salário na função, sem considerar as vantagens pessoais.
cLAUSULA TRIcES VIA pR \rEtRA _ CARTA DE ApRESENTAÇÃo

-Os empregadores fomecerâo aos empregados; quando demitidos sem Jüsta causa, carta de
:ï:"ï::F" 

que deveÍá ser entregue aos mesmos no ato da nomotogâção da rescisâo

' Rerações de Trabarho - condiçoes de ïrabarho, Normas de pessoar e Estabiridades

EstabiÍidade t\,1ãe

cúUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - ËSTABILIDADE À GESTANTE

Garantia dê estabiljdade dê emprego à gestante, desde o início da gravldez até 60 (sessenta)dias após o término da lìcença compulsória.

Estabilidade Serviço lvlilitar

cúusuLA rRtcÉsrMA TERCEIRA _ ESÌABILtDADÊ PARA o sÊvlÇo MtLtrAR
Garantia de emprego ao menol em idade de presiaçâo do serviço militar, desde o seualistamento até 30 (trinta) dias após a baixa

CúUSULA ÏRIGESIIV]A
APOSENTADORIA

Garantia de emprego e
direito da aposentadorja,

Estabilidade Aposentâdoria

QUARTA - ESTABILIDADE AoS EMPREGADoS ËM VÉSPEM DA

salárìo aos empregados que estejam a menos de 2 (dois) anos do
sendo que adquiddo o direito,

\ ; - \

\

Páeinê 12 de 20



beneficentes

cessa a estabilidade. para os emprcgados com mais dê 5 (cinco) anos na mesma empresa, aestabilidade será de 36 (trinta e seis) meses, sendo quê âdquirido o drreito e aposentadorìa,exÍìngue-se a estabilidade.

OutÍas normas reÍerentes a condições para o exêrcído do trâbalho

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINÏA - FORNECI[IENTO DE MAÌERIAL INDISPENSÁVEL

Fornecimento de todo material indispensável ao exêrcicio digno da atividade do empregado.

OutÍas eslabilidâdês

cLAUSULA ïRlGÉstMA SEXTA _ ESTABtLtDADE NA LtcENÇA MÉDÌcA

,,' carantia dê emprego e sarário pero período de 45 (quarentâ e cioco) dias a contar da artamédÌca, ao empregado afastado poÍ auxílio doença, àesde que o afastamento seja por prazosuperior a 90 (noventa) dias.

cúusulA ïRtcÉstMA sÉÏ[4A - ESïABtLIDADÊ Aos ctpEtRos
Estabilidade ãos Cipêiros, nâ forma da Lei. PARÁGRAFO üNICO , As empresascompì"ometem_se a remeter ao.sjndicato Suscitante cópia da convocação para inscriÉo dosmembros da ClpA,(cópia da eleição e posse dos mesmosl.

Jomada de Trabalho Duração, DÌstÍÌbuição, Controle, Faltas

Controle da Jornada

CúUSULA TRIGÉsIi\,4A oITAVA - coNTRoLË DF PoNro

E obÌigatorio o controle de ponto, segundo termos da CLT êm vìgor. podenoo a marcaÉo deponto ser feìta por meio mecânico, similar ou livro de ponto, devendo o horáno de refeiËo seranotado ou 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 empresa quando requisitado, desde quê nãôurúapasse uma vez por mês, paÍa participar de Assembléia Geral convoc€da pelo Suscitaite,durante o período necessário à participação da aludida Assembléia.

Jornadas Espêcjais (mulherês, menores, estudantes)

cúusuLA eUADRAGÉstMA _ GARANTTAS Ao ÈtltpREcADo ESTUDANTE
Serão abonâdas.as fãìtas de empregados estudantes, para prestação d€ exame em escolas: oficiais autorizadas ou reconhecidas, desde que pÍé-avisado o empregador com um minimo de.72 (setenta e duas) horas de antecedência e comprov"çao po"i"riof 

-noï""ro 
pà.o," qr"-ãhorário da prova seja incompatívet com o horádo o" irao"rno.pÁáÀèiÃro urut0o _ F""garantido ao trâbalhador estudante, horário compatívèl parâ o curso em pauta, e não sofrerámudança de horárjo no decorrer do mesmo.

Outras disposiÉes sobre jornada

CLÁUSULÂ OUADRAGESIMA PRIMEIRA - PIS

O tempo necessário para o recebimento do pls, durante o horário normal de trabalho, não serádescontado do DSR, fér;as, 13o salário, cesta básica, 1", 
"o*o 

Oo oi" Oo iecebimento, desdeque nâo seja possível o referÌdo rêcebimento fora do horádo;, Ã;; de habalho, nãoexcedendo 4 (quairo) horas.

CLÁUSULA QUADRAGÉSI[4A sEGUNDA - JoRNADA ESPÊCIAL DE TRASALHo

::::ld:1".1-".!:O*gados 
e Empregadores, estabetecerem jornada de 12 x 36, ou seja, dozenoras de tÍabalho, com intervalo de uma hora para refeição, po, trinìu 

" 
seÌs horas dedescãnso, assegurando-se. outrossim, duas folgas mensais, nao poi"ndo'laa"a tolgas seremconcedidas em dias já compensados, ou o pagamento das horâs extras coÍTespondentes,conforme escala de trabalho estabelsindicaros. pARÁc*oFopR,rr;"õ:!iïii"1T*iï",:,::ï"fiïiJ":iff;:::ïH:"1ï 

Ç.)\Suscitante obriga-se a realizar a Assembléia Geral com os trab.rnaãJr"s no prazo dê 30 )q

Página 14de 20
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(trinta) dias coridos a contar do recebimento do requerjmento enviado pelo estabetecimento desaude. No prazo de 10 (dez) dias úteis da rêalização da Assemb,éiâ o SinOi".to Suscitantecompromete-se a entregar ao empregador cópia da via original do pÀto"oto do acordo,devidamente carimbado peta Delegacia 
_Regionat do Trab:lho, ou'pãtu SubdelegaciasRegionais do Ì.abatho. pARAGRÁ

estaberecidos no parásrafo," o",f?,":5";ïoï" 
""o "l:o"tïilÏl::::, *j#;";proÍrogação do acordo pré_exjstente.

cLAUSULA QUADRAGÉstMA TERcEtRA _ AUSÊNcAS JUsT|FICADAS
a) Por 03 (tÍês) d;âs consêcLrtivos en
rrmâosjb) por0s (cinc"l0""."""ã*iJ"JÏlïi,ïi,iff.li"tli"ïì;cônruse ou ascendenres e

Férias e Licençìs

Duração e Concessão de FéÍias

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA QUARÌA - FERIAS

A\/rso pÍévio de 30 (trinta) dìas paaa a concessâo cÍas férias, não podêndo as mesmas ter inícioaos sabados, domingos, fedados êtrabarham em regime-oe revezame* 
t:ï"JiJïi"ïj"fi: 

#ffi;ï? n::ffi ;ïantecedência de. no mínimo, 2 (dois) dias. panÁOnerô U*,cõ,"C"ãiìã ã" 
"stabitidade 

noempfego de 60 (sessenta) dÌas para o empregado quando do retorno das férias.

Lrcença Adoção
cLÁUSULA QUADRAGESIIVA QUINTA . LIcENÇA ADoÇÃo

l 
erlpresada mâe adotante será concedida licença na forma da(Ari.392-A da CLÌ -jnciso 1,2 e 3) da segujnte formâ:Aié um anoanos = 60 dias ;De quatro a oÍto anos = 30 dias.

Lei 10421, de 1StO4nAO2
= 120 dias;De um a quatrc
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Outras dìsposições sobrê férias e licenças

cLAUSULA QUADRAGÉSÍMA SEXIA . LIcENÇA PATERNIDADE

Após o nascimento de seu filho, o êmpregado terá direito a uma licença de 0S (cinco) dias, semprelutzo da remuneração.

Saúde e Seguranç€ do Trabalhador _ Equipamentos dê protèçâo Índividual
cúusulA QUADRAGES \,A sÉTtMA _ FoRNEctMENTo DE EoutpAt\,tENTo DEPRoTEÇÃo

Obrigatoriedade no fornecimento. de equipamento de proteção àos empregaoos para o, exefcicio das respectivas funções, de conformidade com a legislaçao de higiene, segurança emedicina do trabalho de modo a atenuarjhes_os riscos eveniuais, sendo obrigatório seu usopelo empregado.

Uniforme

cLÁusuLA eUADRAGÉstMA otrAVA - uNtFoRtvlES

Os empregadores Íomecerão unìformes aos empregados lotados no Setor Operacional(enfermagem, limpeza, cozinha, lavanderia), excetuandà-se o pessoal Administrativo, salvo seo empregador exigir o uso de uniforme tâmbém para a Adminìsiração

Exames lMédicos

cúusuLA eUADRAGÉstMA NoNA - EXAMES t\IEDrcos

Os exames médicos, por ocas;ão da admissâo e dispensa dos empregados, na forma dâ lei,serão custeados exclusivamente pelâs empresas.

Página 16 de 20
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Aceitação de Atestados tvlédicos

cúusulA eutNeuAGÉstMA - ATESTADos MÉDÍcos Ê oDoNToLóGlcos
Reconhecimento pelas empresas de atestados médicos e
facultativos da entidade suscitânte. assim como atestados do
vez analisados pelo médico do trabalho da empresa.

Retações Sindicais -Contribuiçôes Sindicais

cúusuLA eutNouAcÉstNrA pRtMEtRA - MENSALIDADES stNDlcAts Do EtMpREGAD.
. Obrigatoriedade de.rÍecolhìmento das contribuiçôes (mensalidades sindjcãls) descontadas dosassocjados; em consonâncìa com os artigos S45 e seu parágrafo único, soD as penas prevjstasno artigo 553 da CLT.

cúusuLA eulNouAGÉstMA sEGUNDA _ coNTRtBUtÇÃo ASSrsrENctAL
ASSISïENCIALi Fjca gârantido pela empresa o desconto mensal da fespectiva contribuição,aprovada pela Assembléia dos trabalhadores, em folha de pagam"nú Oo" 

"o",o" " 
não sóciosdo sindicato fazendo o pertinente depósito da respectivã u"ià,- 

"* 
,.uo. do sindicatoprofissionat, em guia pÍópria, fornecida pelo Sindicato em ,"0" Oãn"ari", 

"t" 
o oia 10 de cadames, ou pagamento direto na tesouraria do sindicato através de cheque nominal . 

"rr.uUo 
õrecolhìmento da referida contribuição, refeíente ao tg" salário Oeverá'se; efetuada em parcelaunica até o dia 18112 de cada ano.parágrafo 10: O percentual O" Oã"a"*o da contribuiçâoconfederativa/assistêncial, apÍovadoìa assembléia geÍal sera de 1,S% 1u,n . rne,o por cento;da remuneração bruta de cada mês.parágrafo 2": n 

-contribuição 
a"r-ú;"r,, será descontadados satários, horas extras, ferias, gratificaçôes natalinás, ou 

"Cono", "u"ntu"ttrl"nt"conquistados peto sindicato em benefÍcio d" _rpon"nt"" o, J" toOa Jãiegoria.eaÍÌágrato S",A contribujção em tela nâos era descontada das verbas ÀcisãÀs.caragrafo a": Odescumprimenio de qualquer das condiçôes aclma estabelecidas, acaneür" ao ,nfrabr a multade 107o (dez por cento) do montante devìdo, sendo que, ." hiút";;;;;; pagamenÌo, arcaráo infrator, tambem com os juros moratórios e a atualização ;"""ér", JËrtado nos mesmosmoroes postos pela lêgislaçãô para as obrigaçôes tÍabalhistas.parágrafo 5": Frca gaÍantido aoempregado o direito de oposíÉo ao desconto rêferido em ate OÈz Oias anÌes do pnmêiro

odontológicos passados pelos
SUS, e de outras entidadês, uma
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pagamento reajustado manifestada díretamente na sede do sindicato profissionar-paÍágrafo 60:Não serâo consjderados as oposições quê cãr""t"ri.".". int.j".encia do empregador.
cúUSULA QUÍNQUAGÉsIIiIA TERCEIRA - coNTRIBUÍÇÃo NEGocIAL PAÌRoNAL
Deverão os empregãdores recother ao SIND|CAïO DAS INSTITUIÇÕÊS BENEFICENTES,FrLANrRoprcAS E RELrGrosAs Do ESTADO oÉ ã^ó àìïio - srNBFrR, 60lo (seis pofcento) sobre o totâl da piìmeira foÌhã de pâgâmento, ."uj,r"t ãã'po, esta convenção, em 2(duas) parcetas de 3olo (tres 

ry1191o2,1s9rem recotfriCas,'respectivamente, em 31 de outubrode 20.t3 e 30 de novembro de 20j3. PARÁGRAFO pniúÈrnõlÁr'gu,". para recothimênto dacontÍbuiÉo referida na presênte cráusura ,"rao ,"r"tiJÃ'pl" 
",nor"",o 

patronar aosempregadores, .caso nâo receba entre.êm contãto PABX:i1 32Sd6151 ramai.í. PARAGRAFó ,. SEGUNDO: O não recolhjmento da contdbuição íeferidu nu pr""unt" o"uauta acanetará, parao erÌ,ìpregador, alem dos juros de mora, uma multa de loyo (dez por cento) calculada sobre omontante devido e não recothido, sem prejuízo de sua atualiz;;ão Lon","n".
Outras disposições sobre relação entre sindic€to e empresa

CLAUSULA OUINQUAGESIMA QUARTA . CORRESPONDENCIAS

As eïpresas distÍibuirâo aos seus emoreoedós rô.t, .^dÂc^^-i^^^ ^ r:_:
pero sindicato suscir"n," 

" 
nro 

"" 
oo#Jï;::t; "" 

conespondência dirigida aos mêsmos

::T:1r:i:",.nos l:rn.ìos da presente ctáusuta, a divutgação da facutdaoe oe associaçãooos empregados à entjdade, conforme paevisto em IeÌ.
CLÁUSULA QUINQUAGESIiVA QUINÌA - PROI\,IOÇOES SOCIAIS
Fica autorizado aos êmprêgadoíes, descontarem até 3oo/o (trinta por cento) dos salários dosseus empregados, desde que devidamente auiorizado p"to" ,""ro", 

-íuror 
este, a serrepassado petas empíesas ao Sindicato profissionat 

", 
c_";;;;;;, 

,o;Íos 
bêneÍícios êpromoções sociais, que forem realizadas peio sindicato aludido. pARÁGRAFo uNlco _ Ficapreviamente autorizado desconto em tolrra oe paga;;nìã i"'"ipìe",r" obtido emconsignaçâo por funcionários das empresas que se enquadrem nesta norma coretiva detrabalho, por instituiçao bancarìa conveniada com esta enfidade sindicá1, (empÍéstimoconsignado).

Pagina 18 de 20

a,fiJ'''i:/



q
beneíicentes

CúUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA . ACESSO AO DIRIGËNTE

A-Ssegura-se o acesso dos dirigentes sindicais às empresas, nos intervatos destinados aatrmentaÉo e descanso pam o dêsempenho de suas funçôes, veoaOa a Jivjgaço Oe matOriapolítica partidáÍia.

Outras disposiçôes sobre representação e organização
cLAUSULA eurNeuAGÉs \4A sETtMA - cotvÏSSÂo DE coNctLtAçÂo PREVIA
FÌca estaberecìdo que será instituída a comissâo de conciriado prévia no âmbito intêrsindicar,de forma paritária, nos termos da Lei no 9.9Sg/99.

cúusuLA eutNeuAGÉstMA otIAVA _ AsstsrÊNctA HosplrALAR
Os hospitais, dentÍo de sua especialidade. concedêrão a todos os empregados assistènctahospitalar com direito a internaçâo em enfermaria, ressatvadas ;r;il;;;" que mantenhamconvênìo hospitarar para seus empregad,os. A assistência hospitarar ora concedida seráextensiva às esposas e filhos men(

:::"1"1,: "'1"':.", racurrando-se a ;ff JË"tr ;:ì"f.:T:,:,#iï""ïIff '.Jï?
(vrnre por cento) para os dependentes PARÁGRAFO Of,ffCó _-ér""i.*" ê Suscitadocomprometem_sê a constituir uma comÌsôão com OS lcincol represenãiã-".oo" ,r"outt,uOor""
: ^Y:l""l.r:pr."-"tantes dos empregadores, com oobletivo !e estuìarã viaOirizaçao Oe umptano de saúde básico para os trabathadore" ,.pr.".n,"aá" p"tJil"ìËì" Ë*"",on",.

CúUSULA QUINQUAGESII,IA

A fixação de quadros de avisos

Dispoiições Gerais

Outras Disposiçôes

NONA - QUADRO DE AVISOS

no locaÍ da prestação de serviços.
'\$
Y
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cúusuLA SEMGESTMA - FERIADO pARA A CAÌEGORlASerá consrderado feÍado para acaregofla o dia 12 de maìo, daia êm que se 
""nr"r;roá ;-:;; oo erpr"g".lo 

"ol
EsÌabetecimento de Serviços de Saúde,,, nu 0""" ün,oii"ì lOring,ou p"fo Suscirante,
:ï:i: :"ïï::lin".:"::'f:" conÍorme escara prévi" 

"üooÃJà'p"r" eomìnisrração da
compensação,oudereceber,ü:::i]l,.:ü: j{:"'i,:":iï:":ï:*J;1"":".ï::"; j:
concedefem o feíado no dìa 12 de maio. de*rg" r".ã_r" 

""io.aòlórlcLAUSULA SEXAGÉSJ[iJA PRiMEIRA - GARANïIAS GERAIS

HË"ï;::ffi::r::"H:;t:,': 
maÍs Ìavoráveis decorrentes de acordos coretivos, com

cLÁusuLA sEXAGÉ",r^ 
".";"ï:ï:J^: ":-#.,"t-,coretiva 

oe riJuarnoi""'

A pfomulgação de tegislação ord
consrrtucionajs, substitujrá ono" .Jl:jlu-,"':u .."omplementar regulamentadora dos prêcêitos
Coleiiva de fráú",,.,", Ë"ì"ì"""r"p||cavet, 

direitos e deveres prevístos na presente ConvenÉo
vedada, em quarquef i,ipot""u, , ãjrïli{::".:ï:ï:ï,n:" 

mais favoráve,s aos empresados,

ïËRcEtRA - JU2o
nofma, será exigido

srND.EÀ4pRËGs ËsÌAa DE.u*u"..oro. o. 
" 
rllïïo. 

"or"o"

: a  ;  ' ) w  1
s,lnrúa fvtãngatêl

' 
Vice pÍesidente

stNDtcaÌo tNsÌ i Ìu tcòEs aENEFTcENÍEs FrL REL EsÌ  sAo pAULo

_COlúPETENTEO cumprimento de quarsquer
perante a Justiç€ do Trabalho.são pauto, t6 de:  :  . - . - ; ,

.  , , ,, ir,, -- '-
Rorêre r  Bàroola dos <"nÌos

CLAUSULA SEXAGÉSÍMA
das cláusulas da presente
Jurho de 2013
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