
CO NVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 

SUSCITANTES: 
1·) FEDERAÇÃO DOS EMPRE 
TAOO DE SÃO PAULO; 
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~4//cé7ALi> 
· SEM ESTABFI ECllllENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOES. 

2·) SINDICATO DOS EM GADOS EM ESTABEI ECIMENTOS DE SERVIÇOS OE SAÚDE DE ARACA· 
TUBA E REGIÃO; 

3-) SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTASElfCIMEHTOS DE SERVIÇOS OE SAÚDE DE CAMPI· 
NAS E REGIÃO; 

~~~ô . . >J SINDICATO DOS EMPREGADOS EMmABELECI ENTOS DE SERVIÇOS OE SAUDE OE JAU E 

REGIÃO; 1JY .. 
. \ . . 

6-) SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAS NTOS DE SERVIÇOS DE SAUOE OE PIRACI· 
CABA E REGIÃO; 

7-) SINDICATO DOS EMP-R MENTOS OE SERVIÇOS DE SAÚDE DE PRES1-
DENTE PRUDENTE E REGIÃO; 

S.) SINDICATO DOS SEM ESTABB.ECIMENTOS OE SERVIÇOS DE rúoe OE RIO 
CLARO E REGIÃO; j 

1 
, 

9-) SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS OE SERV1ÇOS DE Sp;\jj~ 

E REGIÃO; , 

10·) SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABB.ECIMENTOS OE SERVIÇO ::~o 
JOSÉ DOS CAMPOS E REGIÃO; 

11·) SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS OE SERVIÇOS OE SAÚDE OE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO; 

E 

SUSCIT AOOS: 
1-) SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES, FILANTROPICAS E RELIGIOSAS DO ESTADO DE 

WP~~; J_\ f 



2·) SINDICATO D~ INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, FILANTRÓPICAS DE ARARAQUARA. SÃO CAR· 
LOS E REGIÃO: 

Entre as entklades sindicais acima indicadas, fica estabelecida a presente Convenção Coletiva de T rabâho, 
mediante as seguintes cláusulas e condições, que reciprocamente aceitam e OlJlorgam, a saber: 

CLÁUSULA 1• - REAJUSTE SALARIAL: 
As empf€IS3S tntegran~ da categoria econõm1ca do Sim1icato das lristil!Jições Benellcentes, Filantrópicas e 
Religiosas do Estado de São Paulo - SINBFIR e Sindicato das lnsfituições Beneficentes, Fllantroplcas de 
Araraquara, São Caflos e Região - concederao aos seus empregados, integrantes da caíegoria profissional 
representada pelos Síndicalos Suscitantes (Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde), Rea
juste Salaríal da seguinte forma: 

a-) Reajuste Salarial de 11.27% (onze virgula vinte e sele por cento) a partir de 01 de janeiro de 2016, que 
será apicado sobre os salários vigentes em 31 de Dezembro de 2015; 

b-) Reajuste Salarfal de 6,57% {seis virgula cinquenta e sete por cento) a partir de 01 de janeiro ele 2017. Que 
será aplk:ado sobre os salârios vigentes em 31 de Dezembro de 2016; 

C·) Reajuste Salarial de 2,50% (dois virgula ciiquenta por cento) a partir de 01 de janeiro de 2018, que será 
apflCado sobre os salários vigentes em 31 de Dezembro de 2017; 

PARÁGRAFO ÚNICO: As eventuais difeienças salariais oriundas da presente norma ooleliva de ~ 
serão pagas por ocasião do pagamento dos salários dos meses de abril, maio, junho e julhof.2018, com • I 
taque nos recibos ele pagamento. 

CLÁUSULA 2'-AOMITIOOS APÔS DATA BASE; 
Aos admitidos após a data-base, Selá apficaào o percentual previsto na cláusula 1• da presente Convenção 
Coletiva de Trabalho, de forma proporcional, observando-se o mês de admissão. 

CLÁUSULA 3' - COMPENSACÔES: 
Sefão compensadas as antecipações salariais espontaneamoole concedidas no período revisando, exclu
indo-se das compensações os aumonto:;> deoorreoies de promoção, lransferência, equiparaçao salarial e os 
aumentos reais expressamente concedidos a esse titulo. por acordo coletivo. 

CLÁUSULA <l' - ANTECIPAÇÕES SAµRJAJS: 
As emprasas poderão <ritecipar reajustes salariais compensàveis independentemente da polltica satalial vi-

genle. j 
CLÁUSULA 5ª - SALÁRIO PROFISSIONAL: 
a-) A partir de 1 º de janeiro de 2016, as empresas observarão os seguintes salálios norma ,l!sslona 
mensais: 

APOIO RS 1.024,00 

ADMINISTRAÇÃO RS 1.133,00 
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CUIDADOR DE IDOSOS RS 1.238,00 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

(eom acmclmo de 8% de comissão) 
R$1.024,00 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM R$ 1.428,00 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM R$1.808,00 

b-} A partir de 1 • de janeiro de 2017, as empresas observarão os seguintes salârios normativos profissionais 
mensais: 
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APOIO RS 1.095,00 

ADMINISTRAÇÃO RS 1.213,00 

CUIDADOR OE IDOSOS RS 1.319,00 

CAPTAÇÃO OE RECURSOS 

(com acriselmo de 8% de comissão) 
RS 1.095,00 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM RS 1.522,00 

T~CNICO OE ENFERMAGEM R$1.927,00 

b-) A partir de 1 • de janeiro de 2018, as empresas observarão os seguinles salários normativos profisslooa1s 
mensais: 

~ ---

APOIO 

ADMINISTRAÇÃO 

CUIDADOR DE IDOSOS 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
RS 1.122,00 

(com acréscimo de B°f'• de comissio) 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM RS 1.560,00 

T~CNICO DE ENFERMAGEM RS 1.975,00 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para a aplicação dos pisos salariais acima especificados, considera-se: Apoio: 

.._ """'· ""'· """""' ·-·· "-·--·-~-



PA'RÂGRAFO SEGUNDO:~ eventuais cfifereoças salariais oriundas da presente norma coletiva de trabalho 
Setão pagas por ocasião do pagamento dos salârios dos meses de 800!. maio, junho e julho/2018, com des
taque nos recibos de pagamento. 

CLAUSULA 6' - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO: 
Fica fixado para cada 02 {dois) anos de efetivo trabalho do empregado para o mesmo empregador adiclooal 
por tempo ele S&iv1ço de 1% (um por cento). fimitado ao máximo de 10%, o qual deverá constar de bma 
destacada no recibo de pagamento. 

PARÃGAAFO ÚNICO: Os empregados que em 31/01/2006 ja estejam recebendo adicional por tempo de 
Serviço superior a 10% (dez por cento) terão o percentual ab.Jal mai!ido. 

CLAUSULA 71 
- ADICIONAL NOTURNQ: 

Fica assegurado aos empregados lotados no periodo da noite, aiiciona noturno equivalente a 35% (trillla e 
cinco por cento) a incidir sobre o valor da hora diurna, para o ltabalho realiz00o das 22:00 hOfas de um dia 
até 5:00 horas do dia seguinte. 

CLÁUSULA 8' - COMPROVANTES DE PAGAJi!EHTO: 
Serão lomecidos, obrigatoriamente, demonstrativos de pagameotls, oom a disaiminação dos titules que 
COfr4lO!lham a remuneração, importãnc:ias pagas e descontos efetuados, contendo a identificaçãl da 8111><esa 
e o val0< do recolhimento do FGTS. 

CLÁUSULA 9" - ERRO NA FOLHA OE PAGAMENTO: 
Ocorrenoo erro na folha de pagamento, as empresas pagarão aos seus empregados. as eventuais diferenças 
no prazo de 10 (dez} dias, a contar da comunicação por esccito, feda pelo trabalhador ao empregador. 

CLÁUSULA 10' - GARANTIAS SAlARIAIS NA ADMISSÃO: 
Garantia ao empregado admílido para a função de outro. díspensado sem justa causa, de igual salário ao do 
empregado de menor salário na funçà:>. sem considerar as vantagens pessoais. 

CLÁUSULA 11' - SUBSTITUICÃO EVENTUAL: 
Garantia ao empregado substituto do mesmo salário peicebido pelo substituído. sem coosiderar as vantagens 
pessoais, de$de que a substituição seja por prazo ~uperior a 90 (noventa) dias. 

CLÁUSULA 12'- REFEJCÃO NOTURNO: 
Fornecimento gratuito de refeição quente aos empregados que laboram em jornada noluma. 

CLÁUSULA 13' - CONTROLE DE PONTO: 
~ obrigaW)rio o conlrole de ponto, segundo le'1llos da CLT em vigOf. Podendo a man:ação de ponto feita 
por meio mecânico, similar ou livro de ponlo, devendo o horàrio de refeição ser anotado ou não, a criténo do 
empregador. 

CLÁUSULA 14ª - PIS: 
O tempo necessário para o recebimento do PIS, durante o horário normal de lrabalio. não será des o • do OSR. férias. 13º salário. cesta básica, bem como do dia do recebimento, desde que nao~seja possl ~ 
referido recebimento fora do horario da jornada de trabalho, não excedendo 4 horas. ~ >\ '11 0 



CLÁUSULA 15'- JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO: 
• Para os empregados abrangidos pela p<esente CCT, fica eslabelecida jornada especial de trabalho de 6 horas 

diárias com seis folgas mensais oo de 12 x 36, ou seía, doze horas de lfabalho, com inlefvalo de uma hora 
para releiçâo, por trinta e seis horas de descan.so, assegurando-se, outrossim, três folgas mensais. não po
dendo essas folgas serem oonceólàas em dias já compensados, ou o pagamento das horas extras corres
pondentes, conforme escala de trabalho estabelecida pelo 9!1lllreg.ador, sempre com a awístêrlcia dos sindJ.. 
catos. 

1- ENFER.MAGEM e APOIO, o caput desla clilusula cobre os empregados tais como: copa, cozinha, lavan
deiia, limpeza, manutenção, costura, fannácla, pOO&lros, segurança e outros não especificados: 

a) 12 X 36, ou seja, doze horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso, oom OJ (três) lotgas mensais. 
observado a jornada noturna e diurna confoone estabelecido em lei, compensadas todos os fefiados civis e 
reílQlosos, oonfonne artigo goda Lei nº 605.149 e Súmula 444 do TST com exceçao ao previsto na cláusula 
quinquagésima sexta da presente Convenção, com 1 (uma) hora de intervalo para descanso e refeiçao inclu
sos na referida jornada: 

b) 6 (seis) horas diilrias com 6 (seis) foJgas mensais, observado a jornada noturna e diurna conforme estabe
lecido em lei, compensados todos os feriados civis e religiosos, oonforme al1igo 9° da Lei nº ros/49, com 
exceçao ao previsto na clâusula quínquagéslma sexta do presente acordo, com 15 (quinze} rrlnutosde Inter
valo para descanso e refeição inclusos na referida jornada. 

ti - ADMINISTRAÇÃO (tais como: escritório, falUramento e contabilidade e outros nlio especificados): 

a) 40 {quarenta) horas semanais. com sábados, domingos e feriados livres. 

111- MANUTENÇÃO (tais oorno: pedreiro, eletricista, caldeireiro, encanador, man::eneiro, carpínteiro e eJe~ 
técnloo): 

a) 40 (quarenta) horas semanais, com sábados, domingos e feriados Uvres; 

b) 6 (seis)'horas diárias com 6 {seis) folgas mensais, obse!Vado a jomado noturna e <llUrna conlorme estabe- r 
lecido em lei, compensados todos oo renadas ClviS e religiosos, confonne artigo 9" da Lei nº ros/49, com 
oicceçao ao previsto na cláusula quinquagésima sexta do presente acordo, com 15 (quinze) minutos inter- r -
valo para descanso e refeição inclusos na refefida jornada. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Para os trabalhadores que já laboram em jornada de 6 (seis) horas ditlri 
pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais, os empregadores concederão um reajuste sal 
(onze inteiros e onze centésimos por ceoto) a partir do mês da opção. 

CLÁUSULA 16' - PAGAMENTO DE SALÁRIOS: 
~empresas que não efetuarem o pagamento dos salários e vales em moeda corrente, deverão DfOI~ 
aos elTl!lfegados, tempo hàba para o recebimento, dentro do horârfo de funcionamento dos bancos ~!Jcs. 

CLÁUSULA 17' - GARANTIAS AO EMPREGADO ESTUDANTE: 



Seião abonadas es faltas de empregados estudantes, para piestação de exame em escolas oficiais autoriza.. 
das ou reconhecidas. desde que pré-avisado o empregador com um mlnimo de 72 (setenta e duas) horas de 
anlecedêocia e comprovação posterior, no mesmo prazo e que o horârio da prova seja incompatível com o 
horárlo de trabalho. 

PARÁGRAFO ÚNICO: F!Gé! garantido ao lrllbalhador estudante. horário oompelivet para o curso em pauta, e 
nao oolrefà mudança de honirio no decorrer do mesmo .. 

CLÁUSULA 18' - ATESTADOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS: 
Re<:onhecimento pelas empresas de atestados médicos e odontológicos passados pelos facullativos da enti
dade suscitante, assim como atestados do SUS. e de outras entidades, uma vez analisados pelo médico do 
trabalho da empresa 

CLÁUSULA 19' - ASSlSTêNCIA HOSPITALAR: 
As empresas, dentro de sua especialidade, concederão a lados os empregados assistência hospll.alar com 
direito a internação em enfennaria. ressalvadas as entidades que manlenham convênio hospitalar us 
empregados. A assistência hospitalar 01a concedida será edensíva a, esposas e filhos menores (ho ens 
18 anos e mulheres até 21) anos, enquanto solteiros, f<Qll~se a participaçOO no custeio da as té · 
até o fimite de 20% (vinle por cento) para os dependentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Suscitante e Suscitado comprometem-se a constituir uma comissão com 05 (cinco) 
representantes dos trabalhadores e 05 (cinco) replesentantes dos empregadores. com o objetivo de estudar 
a viabíllzaçao de um plano de saúde básico pata os lrabalhadOl8S representados pelo Sindicalo Profissional. 

CLÁUSULA 20'-ABONODE FALTAS; 
Abono de falta a 1 (um) empregado, por empresa quandO requisitado. desde que não ultrapasse uma vez por 
mês, para participar de Assembleia Geral convocada pelo Suscitante, durante o pertodo necessário â partici
pação da aludida Assembleia. 

CLÁUSULA 21• - AUSêNCIAS JUSTIFICADAS: 
Coofonne Previsao legal. 

CLÁUSULA 22'- HORAS EX!RAORPINÁRIAS: ~ 
As horao clClrao<dlnàrias, assim entencfldas aquelas trabalhadas além do hOTário díário normal e as dollras de 
plan!ões, domingos e feriados, em qualquer hipótese, serão pagas com adicional de 80% (oitenta cento) r -
para as duas primefras horas do dia e 100% (cem por cento) para as demais horas extraordinân stadas 
pelo trabalhador. 

CLÁUSULA 23' ...coMPENSAÇÃO OE HORÁRIO DE TRABALHO (BAl'CO OE HORAS) 
A compensação da duração diária de traballo, obedac1dos os preceítos legais, para plena e1fiea(:ia<! 
ser obtida auavés de Adilamenll> a esse lnstJumenlo nom\éltiVO, com a assisténcia e anuêocla dos slodlcalos 
e patrooal. 

Paràgtõfo Primeiro· ACORDO COLETIVO INDIVIDUAL · As empresas estão proibidas de lazer acordo Individual com 
os empregados para compensaçllo de horas (banco de horas) confoone previsão contida no paragrafo quinto do ar1igo 

59 da CL T, bem oomo a não par!Çipação das entidades sindicais patronal e profisslonat sera CQ/lS!det~ ~~ ,_,__ _q ~, ~ 
' 



Parágrafo Segundo • MULTA POR DESCUMPRIMENTO DESTA CLÁUSULA • no caso de descumpMlento da COO· 

dição l11$81iôa nessa cláusula, f12 estabelecida a multa de RS t t 12,00, por empregado e a favor das entidades sildi
cals 5ignatàrias desse inslrumenlo coletivo, d&vida em dobro em caso de relncidêrda da empresa no desQu'nprimento, 
pago dileta111e111e aos slndlc:abs pallllnal e laboral. 

Cl.ÁUSUl.A 2'' - ESTABILIDADE PARA O 8ERVfÇQ MILITAR: 
De conformidade com a Lei em vigor 

CLÁUSULA 25- - ESIASILIOADE NA UCENCA MEDICA: 
Garantia de emprego e salàrio pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da alta médica, ao emp<e
gado afastado por auxilio doença, desde que o afastamento seja por prazo superior a 90 (noventa) dias. 

Cl.ÁUSUl.A 26" - EST ABll.IDADE AOS CIPEIROS: 
Estabílídade aos Cipeiros, na forma da Lei. 

PARÁGRAFO ÚNICO: As empresas c:omprometem·se a remeter ao Sindicato Suscitante cópia da convoca
ção para insctição dos membros da CfPA (Cópia da eleição e posse dos mesmos). 

Cl.ÁUSlll.A 27' - ESTABILIDADE AOS EMPREGAOQS EM VÉSPERAS DA APOSENTADORIA: 
Garantia de emprego e salàrio aos empreg~ que eslejam a menos de 2 (dois) CWIOS do direito da 
tadoria sendo que adquirido o direito, cessa a estabilldade. Para os empregados com mais de 5 (cio 
na mesma empresa, a estabilidade será de 36 meses, sendo que adquirido o direílo a aposenlsdoria 
gue·se a estabilidade. 

Cl.ÁUSUl.A 28' - EST ABIUDADE À GESTANTE: 
Garantia de establll'dade de emprego à gestante, desde o inicio da gravidez até 60 (sessenta) dias após o 
ténnlno da licença compulsória. 

Cl.ÁUSUl.A 291 - DA QUlIACÃO NA RESCISÃO DO CON!RATO DE TRA8ALl10 
O ato de assislêncla nas taScisões de contralo de trabalho será obrigatório, após três meses d.e trabalho na 
empresa. e deverá ser efetuado com a assistência cios Sindicatos Patronal e Profissional, qualquer que seja 
a causa ou forma de dissol1JÇão do contrato, terá eticâcla tibe1at6ria somente cios valores e títulos constante 
do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. E deverá ser realizada a respectiva assistência no ptaZO, 

mãximo. de 30 (trinta) dias a contar da demissão do empregado. 

Parígnlfo Primeiro - No desc\Jmprimento desta c!âusula a empresa sofrerá uma multa de RS 1.1 2,00 (Um 
mil, cento e doze reais} por empregado, cujo vaklr será revertido as entidades slndk:ais sígnat as desse 
instrumento coletivo. 

Parágrafo segundo . A partir de AGOST0/2018 as entidades patronal e profissional passa manter um 
NUCLEO INTERSINDlCAL, onde prestarão, conjuntamente, os seivlços assistência nas re • de contra· 
tos de trabalho, bem como Termo de quitação anual de obrigaçõeS trabalhistas. 

Parágrafo terc:4Mro -serào considerados nulo de pleno diretto o termo de quitação do Termo de Rescisão do 
Contrato de Trabalho que não houver assistência prevista nessa cláusula. 

Cl.ÁUSULA 301
- UCENCA ADOCÃO: 

À empregada que adotar ou obtiver guarda judicial pata fins de adoção de criança sera c:oncedjj ~, 
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CLÁUSULA 311 
- UCENCA PATERNIDADE: 

~o nasdmenlo de seu filho, o empregêKlo lerà direito a uma licença de 05 (cinco) dias. sem prejuízo da 
remuneraçao. 

CLÁUSULA 32" - CRECHE OU AUXILIO CRECHE: 
As ~sas, que nao possulrem creche própria ou convênio creche. roocedei ão aUXllio credle. a Ulllh de 
~. no impol1e equivalente a RS 260,00 (duzentos e sessenta reais), valores recomMdados peb Mi
nistério do Trabalho e Empnlgo, 003 lermOS do art. 7°. xxv, da Conslitulçào Federal, que assegura ser díre1lo 
dos trabalhadoces a ~ gra!Ulta a seus filhos e dependentes desde o nascimento cooiple!ar 3 (lrês) 
anos de klade em creches. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O empregador poderã exigir da empregada a documentação para o pagamento do 
auxílio eteehe: certidã> de nascimento do li81o, carteira de vacinação, deciaração anual de ptópOO punho 
afirmando o direito de gualda e a dependência econ6mic;a da aiança, para que faça por escrito. 

CLÁUSULA 331 
- AVISO PRÉVIO: 

Concessão, para todos os trabalhadores, além do prai.o legal, de aviso plévio de 1 (um) dia por ano de seNiço 
prestado à empresa 

Para os trabal\adores com mais de 45 (quarenta e cinco) anos de Idade e mais de 3 (três) anos de ~será 
cooce<fxlo aviso prévio de 45 (quarenta e cinco) dias. Mais os beneficios previstos na Lei rf' 12.506 11 de . 
ou1ubro de 2.011. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os pl'.meiros trinta õias do aviso prévio serão trabalhados, se assin desejar o empre
gado<. Os dias excedentes a 30 (trinta) serão sempll! i'ldeoizados. 

CLÁUSULA~· - CARTA OE APRESENT ACÃO: 
Os empregadores fomecefão aos empregados, quando demitidos sem justa causa, carta de apresentação. 
que deverá ser entregue aos mesmos no ato da hoodogação da rescisão contra1Ual 

CLÁUSULA 35'-ATESTADO PE AFASIAMENIQ E SALÁRIOS: 
As empresas loo1ecefão o atestado de afastamenlo e sa!ârios no alo da homologayão da rescisão ronlratual. 
quando solicitado pelo empregado por escrito, bem como quando solicitado pelo INSS. 

CLÁUSULA 361 - ANTECIPACÃO EM CASO DE AUxlUO OOENCA-
Em caso de concessão de auxilio doença ao empregado. a empresa deverá antecipar 50% (cinquenta por 
cento) do montante c:ooespondenle aquele a ser percebido do óigão previdenciário durante os prineiros EiO 
(sessenta) dias ap6s o afastamenil e desde que a solic~açãn seja leita pekl lraballador, por escrm. Esses 
valores serão compensajos, a CfÜ(io da empresa, após o relemo do empregado ao~. 

CLÁUSULA 371 - AUxlUO FUNERAL.: 
Será concedido ronlomie lem1o da cláusula 62" desta convenção. 

CLÁUSULA 38' - CESTA BÁSICA: 
Concessao pelos empregadores aos empregados que não tiverem duas ou mais faltas injustilicàdas durante 
o més, de uma cesta básica mensal, ou vale cesta. ou ticlle! cesta. sem caráte< salarial, que será entregue 
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onde esta Indicar, no prazo de 10 (dez) dias. A cesta bàsica a que se refere esta clâusula contera a seguinte 
composição: 
Quantidade 
10 
03 
03 
y. 
05 
y, 
01 
OI 
02 
01 
y, 
01 
01 
02 

Unidade 
Kg 
Kg 
Laia 
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 
Latas 
Kg 
Kg 
Pacote 
Pacote 
Latas 

Díscrimlnaçlo do produto 
Arroz 
Feijão 
Óleo de SOía 
Café torrado moldo 
Açúcar 
Farinha de mandioca 
Macarrao 
Farinha de trigo 
Extrato de tomale (140 gramas) 
Sal refinado 
MHharina 
Blscoito doce (200 gramas) 
Biscoito sak;ado (200 gramas) 
Leite em pó (400 gramas) 

PARÀGRAFO PRIMEIRO: O vale cesta ou ticket cesta serà fornecido no vator mensal de RS 143,00(cen!o e 
qua.renta e três reais). 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os empregados admitldos e demitidos com me11os de 15 (quinze) dias de lrabalho 
nao receberão o presente beneflcio. 

CLÁUSULA 396- UNIFORMES; 
Os empregadores lomecerao uniformes aos empregados lotados no Setor Operacional tenlennagem, lrn· 
paza, cozinha, lavanderia), excetuando-se o pessoal Administrativo, salVo se o empregador exigir o uso de 
unifOllTlfl também para a Admlnistraçao. 

CLÁUSULA~ - FORNECIMf.NTO OE EQUIPAMENTO DE PROTECÃO: 
Obrigatoriedade no fornecimento de equipamento de proteção aos emp<egados para o exefclcío das respec
tivas funções, de conformidade com a legislaçao de higiene. 5'!!Juram;a e medleina do trabalho de modo a 
atenuar-lhes os riscos eveobJai:s, sendo obrigatório seu uso pelo empregado. 

CLÁUSULA 41ª- FORNECIMENTO OE MATERIAL INDISPENSÁVEL: 
Fornecimento de todo material indispensável ao exerticio digno da atividade do empregado. 

CLÁUSULA 42"- VALE TRANSPORTE: ~ 
Concessão de vale lransporte na forma da lei, facultando-se ao empregador a antecipação do bene cor-
respondente, atê o quinto dia úbl de cada mês, competindo ao trabalhador comunicar, por escrito ao pre· ,, 
gador, as alterações nas condições declaradas inicialmente para a concessão do vale-trans rte. ' 

CLÁUSULA 43" - FÉRIAS: 
Aviso prévío de 30 (trinta) dias para a concessão das férias, não podendo as mesmas t aos sâbados, 
domingos, feriados e dias já compensados; oom exceção daqueles q1.1e trabalham em ime e revezamento. 
devendo o respectivo pagamento ser realizado com antecedência de, no minimo, 2 (dois) d . . • 
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PARÁGRAFO ÚNICO: Garantia deestabílidade no emprego de 60 (sessenta)días para o empregado Quando 
do retomo das férias. 

CLÁUSULA .U' - OBRIGATORIEDADE 00 REGISTRO EM CARTEIRA: 
FIC8 lerminamernenlll proíblda a preslaÇão de seJV190 após 48 (Quarenla e oito) horél$ da ciata do ingresso, 
sem o devido regisllO em carteira, na forma da lei. 

CLÁUSULA 4'' - ÇOMUNICACÃO DE DISPENSA: 
Entrega ao empregado de earta com os moHvos da díspensa com alegação de falta grave. sob pene de gera" 
presunção de dispensa inotlvada. 

CLÁUSULA .W - EXAMES MÉDICOS: 
Os exames médicos, por ocasião da admissão e dispensa dos ellljlíegados, na forma da lei, 5efà0 custeados 
exclusivamente pelas empresas. 

CLÁUSULA 471 
- QUADRO DE AVISQS: 

Afixação de quadros de avisos no local da prestação de serviços. 

CLÁUSULA 48" - CQRRESPONDÉHCIA: 
As empresas distriblJiB> aos seus empregados, Ioda correspondência dingida aos mesmos pelo Sindicato 
Suscitante e não se oporão a que o Sindicato efetue nos termos da presente cláusula. a diwlgaçâo da facu~ 
dade de associação dos ellljlíegados à entidade, confomle previsto em lei. 

CLÁUSULA 49' - MENSAl.IPADES SINDICAIS: 
Obrigatoriedade de recolhimento das contribuições (mensalidades sindicais) descontadas dos associados, 
em consonálcia com os artigos 545 e seu paragrafo único. sob as penas previstas no artigo 553 da CLT. 

CLÁUSULA 501 
- DAS CONTR!BUICÕES DEVIDAS AOS SINDICATOS PROFISSIONAIS: 

a) Contribuição Assistencial: Os empregadores descontarão de seus empregados, filados/associados da ca
tegoria represenlada pelo Sindicato Profissional a Conlribuição Assistencial dos respectivos vencimentlls, a 
Importância de 2% (dois por cento), nos meses de fevereiro, junho, novembro de 2017, f8'1erelro, · ho. no
vembro de 2018, garantindo-se o direito de oposição esclila e manifestada perante o Slndicato 1 
em sua sede ou sub-sedes, no perfodo ele seis de maio a cinco de junho de cada ano, oonfonne acordo udicial -
celebrado nos autos do processo nº 1555/2000 das• Vara do Trabalho ele Campinas em Ação Civil Pti 
Aditivo de Tel'\TIO de Ajustamento de Conduta firmado com o MPT da 1 ~ Região. 

O montante do desconlo mistencial referido no item ·a· dell8fá ser recolhido alê o s• dia do mês StJbse· 
quente ao do desconto efetuado, em conla ~inciJlada junto à Caixa Econõmica Federal em faval do Sindi
cato dos Empregados em Estabeleclmentos de Serviços de saúde de Campinas, conforme Guia de Recolhi· 
mento a ser expedida pelo Sindicato na mencionada época, podendo o recolhimento ser efetuado direta
mente no Sindicato e/ou suas sub-sedes. 

A falta de recolhimento no prazo estabelecido acarretara acréscimo de multa de 2% por cento). juros de 
1% (um por cento) ao mês e atualização monetária na forma da lei. a serem sunnr1'..ttdt<:l,pelo emp<egador em 
ravor do sindicato profissional. 

No prazo de 30 (trinta) dlas a contar da data do recolhimento, os empregad s encaminhacão ao sindica.lo 
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o desconto, mencionando-se a funçao exercida, o provento e o valor da conllibulc;Ao podendô a RE ser subs
tiluída peta folha de pagamento. 

b) Conlribuição Confederativa: Os empregadolvs se obrigam a proceder aos descontos da Contnõuição Coo
federaliva de sws empregados filiadoWassociados iia celegorla do Sindicato profissional dos respectivos 
vencimentos, a importância de 2% (dois por conto). mensalmente, garantindo-se o direílo de OPQSição escrita 
e manifestada perante o Sindicato profissiornll em sua sede ou sub.sedes, no plll'lodO de seis de maio a cinco 
de Jurmo de cada ano. conforme acordo judicial celebrado nos autos do processo n• 1555/2000 das• Vara do 
Trabalho de Campinas em Açao Civil Pública e Adíti~ de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o 
MPT da 15' Região. 

O montante do descooto referido no item 'b' deverá ser re<:Oalido alé o s· dla do mês subseqüente ao do 
desronto efetuado. em conta vinculada junto ã Caixa Econômica Federal em favor do Sindicato dos Empre
gados em Eslabelecimentos de Serviços de SaiJde de Campinas, conforme Guia de Reco!hímento a ser ex
pedida pelo Sindicato na mencionada época, podendo o recolhimento ser efetuado diretamente no Sindrcalo 
eloo suas sub-sedes. 

A falta de recolhimento no prazo estabelecido acarretara acréscimo de multa de 2% (dois por cento), juros de 
1 o/o (um por ceolo) ao mês e atuaização monetária na lolTllll da lei, a serem suportados pelo empregador em 
favor do sindicato profissional. 

No prazo de 30 (l/ilta) dias, a contar da data de recolhimento, os empregadOfes encaminharão ao sindicato 
profissional, uma cópia da Guia de Recolhimento (GR) e uma Relação Nominal (RE) de todos que tenham 
solrido o desconto meociooan~se a função exercida, o provento e valor da contribtlição podendo a RE ser 
substil!Jída pela folha de pagamento. 

Patígrafo Único: Caso as empresas não tenha efetuado os recolhimentos das contnbuições previstas acima, 
poderão lazer no mês de abril de 2018. 

CLÁUSULA 51ª - COHTRIBUICÃO NEGOCIAL PATRONAL: 
Ficam os empregadores represenlados pelo SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, F 
PICAS E RELIGIOSAS DO ESTADO DE SÃO PAULO- SINBFIR, obrigados a recolher con . . 
(seis por cento) sobre o tola! brulo da primeira lolha de pagamento reajustada pof esta Convençà 
de Trabalho, em 2 (duas) parcelas de 3% (três por cento) a serem pagas em 20 de agoS10, 20 de 
de cada ano. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: PARA RETIRAR AS GUIAS ENTRAR EM CONTATO VIA TELEFONE (11) 32~ 
6151, DEPARTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O não recolhimento da contribulçào referida na presente clâusula acarrelacá, para 
o empregador, além dos juros de mora, uma mutta de 10% (dez porcento) calculada sobre o montante devido 
e não reoo!hído, sem prejulzo de sua atuallzaçà> monetària. 

CLÁUSULA 52' - MULTAS: 
a) Fica estabelecila a multa de 1 (um) salãrio-dia do empregado por dia de atraso, caso o empregador não 
satisfaça nos prazos previstos em lei o pagamento dos salários e gratificações natallnas, em lavor do empre
gado; 
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b)'Muka por descumprimento de todas as obrigações de fazer inseridas na presenle norma coletiva e que não 
possuam comlnações próprias, equivalente a 5% (cinco por cento) do piso da categoria, obselvados os valo
res estabelecidos na dáusula 5', em favor da parte prejudicada. 

CLÁUSULA 53' - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA: 
Os empregados ~~gidos pela base tenílorial representada pelos Sindicatos Profissionais suscitantes que 
llUllltenham assiSléllcia odon!Ofõgica própria, farão jus ao atendim@nlo odonlot6gico com ~ da próte
ses. com total responsabilidade do Silldleato Profissional da Base T enilorial. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: ~empresas abrangidas pela base territorial representada pelo Sinôicato Patronal 
Convenenle fornecerão mensmieote ao Sindicato Profissional a relação cios seus empregados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para a obtenção do beneficio constante desla clàusula, as empresas se~ 
metem a pagar ao Sindicato Profissional Conveoente o valor mensal de RS 16,40 {dezesseis rears e qu ta 

1 
centa\IOs), sendo R$ 8,20 (oito reais e 'YÍllle centavos) descontados dos empregados e RS 8.20 {oito re e 
vinte centavos) PQQOS pelas empresas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Por ter carãter social, a contribuição de que trata esta clâusula ê obogalória e 
devida Inclusive pelas empresas que fornecem assistência médica aos seus empregados. 

PARÁGRAFO QUARTO: As empresas que jà fornecem assistência odontológica aos seus empregados e 
apresentarem o comprovante de lal beneficio ao SklõlC31o Profissional, ficam isentas do cumprimento da 
presente cláusula. 

CLÁUSULA 54' - PROMOCÕES SOCIAIS-CONVÉNIOS: 
Fica autorizado aos empregadores, descontarem até 30% (trinta por cenlo) dos salários dos seus emprega
dos. desde que devidamente autorizado pelos mesmos, valor este, a se< repassado pelas empresas ao Sin
dicalo Profissional ora Convenientes, pelos beneficlos e promoções sociais. que forem realizadas pelo sindi
cato aludido. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica previamente aulorizado desconto em folha de pagamento de empréstimo obtido 
em consígnaçao por funcionàrios das empresas que se enquadrem nesta norma coletiva de trabalho, por 
instituição bancâria convenlada com esta entidade sindlcal. 

CLÁUSULA 55'- ACESSQ OE QIRIGENTE SINDICAL A EMPRESA: 
Assegura.se o acesso dos dirigentes sindicais às empresas, nos intervalos destinados a afimentação e des
canso, para o desempenho de suas funções, vedada a divulgação de matéria polilica partidària. 

CLÁUSULA 56' - FERIADO PARA A CA TEGORJA: 
Será considerado feriado para e categoria o dia 12 de maio, data em que se comemorará o 'Dia do Empregado 
em Estabelecimento de Serviços de Saude·, na base territorial abrangida pelo Susci1ante, resguardada a~ 
prestação de seiviços, conforme escala prévia elaborada pela Administração empresa, salvaguardando 
ao emP1ll9ado que prestar serviço nesse dia o direito de compensação, ou d bér as horas trabalhadas 
como extras. -



CLÁUSULA 58' - GARANTIAS GERAIS: 
Ficam asseguradas as condições mais favoráveis decooent.es de acordos coletivos, com relação a quaisquer 
das cláusulas constantes da pt9Seflle Convenção Coletiva de Trabalho. 

CLÁUSULA 59' - NQRMAS CONSTITUCIONAIS.: 
A pmnulgação de legislação ordinária e/ou complementar nigulamentadora dos preceitos constitucionais, 
substituirá, onde aplicâvel, direitos e deveres previstos na presente COnvençao Coletiva de Trabalho. ressal
vando-se semp<e as condições mais favorãveis aos empregados, vedada, em qualquer hipólese, a acumula
ção de beneficias. 

CLÁUSULA 60' - ESPECIAL "DEFICIENTES"; 
Todas as Empresas .participantes desta Convenção Coletiva de T raballlo comprometem-se a cumprir o artfgo 
93 da Lei nº 8.213'91, regulamentada pelo artigo 36 do decreto nº 3298199; e decreto 5.29004, que regula
menta e especifica os diversos graus de dificuldade. 

CLÁUSULA 61ª- .DIA 31 • EXCESSQ OE JORNADA DE TRABALHO ANUAL · 
COMPENSAÇÃO· COMPLEMENTACÃO- INOENIZACÃO: 

Reconhecem, acordam e es1abelecem as partes que em razão do cafendârio que OC01Te durante o ;inn ·•<11111 

çâo e excesso de jOmada de trabalho anual dea>!Tentes da sobre jornada de trabalho laborada nos s 
31 dias (janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro) totaRzando 07 {sete) dias no ano, e a b· 
jornada laborada no mês de fevereiro reduzida em 2 (dois) dtas, que serâ complementada, compensada, 
remunerada nos lelTllos do presente Acordo conforme segue: 
Que a redução da Jornada no mês de Fevereiro (28 dias) será complementada e compensada pelo excesso 
laborado nos meses de janeiro e março (31 dias) ficando o Empregador desobrigado de remunerar os dias 
31 dos citados meses. Fica estabelecido que nos meses de Maio, Agosto, Outubro e Dezembro, os empre
gados receberão a sua remuneração a razão de 31 dias. 
Estabelecem as partes. que a remuneração referente ao 31' dia do mês de Julho, de todos os empregados 
beneficiados por esta cláusula não será indufda n.a folha de pagame!1to de salâJios, obligando-se o empre
gador a repassar (pagar) diretamente para a entidade sindical dos empregados a tírulo de Indenização pela 
partlclpação do Sindica.to dos Empregados nas Negociações Coletívas Salariaís. 
O montante referente à Contlibuiçao Negocial estabelecida nesta ct:>uoula devera ser recolhído respectiva
mente, ate 10 de Agos!D d$ eooo MIO, i:m conta vinculada junto e a fawr dos Sindicatos Profissionais Corl
venentes a instituÇão bancária indicada, conforme Guia de Recolhimento (GR) ou Boleto Bancâno a ser ex
pedido pelo Sindicalo e ou Subsedes. 
A falta de recolhimento. nos prazos estabelecidos, acarretará acrêscimo de multa de 2% (dois por cenlO). 
juros de 1% (um por cento) ao mês e atualização monetãria na fonna da lei, a serem suportadas pefo empre-~ 
gador em fa110r do Sindicalo Profissional · 
No prazo de 30 (tlinta) dias a contar da data do recolhimento, empregador encaminhará ao Sindicato Profis- : 
slonal, uma ccipia de Guia de Recolhimento (GR) e uma Relação Nominal (RE) de todos que tenham sofrido • 
o desconto rnenciOnando.se a função exercida, o provento e valor da oontribuição podendo a RE ser substi-
tulda pela folha de pagamento. 

CLÁUSULA 621 
- SEGURO OE VIDA EM GRUPO I AU 
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Será concedido seguro de vida em grupo por parte dos empregadores aos seus empregados ativos. a rm de 
atender as necessidades de auxlüo funeral e índenização por morte ou invalidez permanente. sendo obsef
vado em apólice sewritâtia o custo de R$ 9,00 ( Nove ReaiS ) per capita com raleio de 50o/o (cinquenta por 
cento) do custo entre empregador e empregado com as coberturas minlmas abaixo, sendo que os emprega· 
dos afastados pela previdência social (dOença ou acidenle) na adesao do seguro, deverão ser inclufdos so
mente após retomarem és atividades laborais: 

I • R$ 15.500, (QtJinze mH quinh@íllOS reais), em ca!O de morte do empregado (a) por qualquer causa, inde
peodelitemenle do local ocomdo. 

li · RS 15.500, (quinze mil quinhentos reais), em caso de Invalidez pennaoente (total ou parcial) do empregado 
(a). causada por acidente, indeperideotemente do local ocorrido. atestado por médico devldamente quafif1-
cado, discriminando, detalladamente. no laudo médico, as sequelas definitivas, mencionando o grau ou per· 
centagem, respectivamente da invalidez deixada pelo acidente; 

Ili • R$ 15.500, (quinze mil quinhentos reais ), em caso de iwalidez funcional permanente total por doença 
(lFPO), prevista no artigo 17 da Circular SUSEP nº 302, de 19 de setembro de 2005. mediante solicilaçào do 
segurado ou de seu representa11te legaVempresa em formulário próprio, quando ronstatada por laudo médico 
pertinente, de acordo com o defmido na~ do seguro. 

IV · R$ 15.500, (quinze mil quinhentos reais). em caso de invalidez pennanente total por doença adquirida 
no exe«:lcio profissional, neste caso será pago ao próprio empregooo segurado 100% (cem por canto} de 
forma antecipada do capital segurado básico mlnimo. mediante declaração médica, em modelo próprio forne
cido pela Seguradora, assinada pelo médico ou junta medica, responsável (eis) pelo laudo, caracterizando a 
incapacidade decorrente da doença p1ofisslooal. obedecendo os seguintes critê!ios: 

a) A indenização em que o segurado farâ ;us através da cobertura PAED (Pagamento Antecipado Es 
por Doença),somenle será devida no caso em que o próprio segurooa seja consider00o inváfido de to a 
deflníliva e permanente por consequência de doença profissional, cuja doença seja caracterizada como 
ença profissional que o impeça de desenvolver deflnílivamente suas funções e que pela Qual não se pod 
esperar recuperação ou reabíli1ação com os recursos terapêuticos diSponlvels no momento de sua constata
ção e desde que a data do inicio de tratamenlo elou diagnóstico ela doença profissional c:aracterfZ1llda seja 
posterior á data de sua inclusão no seguro. e enquanlo tiover sua permanência contratual na empiesa <Xln

tratante. devidamente comprovada por relação ou proposta de ade500. 

b) Desde que efetivameole comprovada e antecipada a indenização de invalldez de doei1ça profissional, o 
segurado serâ excluído do seguro. em caráter definitivo, não cabendo o direito de nenhuma outra indenlzaçào 
fulura ao mesmo segurado, mesmo que este segurado venha desempenhar outras funções na empresa ou 
em qualquer outra atividade nesta ou outra empresa, no Pais ou Exterior. 

e) Caso não seja comprovada a caracte&açoo da invalidez adquirida no e~erclcío profissional, o seguro 
oontinua1à em vigor, obserwdas as demais condições contratuais. 

e 

condições desta cláusula, sem direito a qualquer indeoizaçã {d _ 

d) Caso o segurado já tenha recebido indenizações contempladas pelo benefício PAED (Pagamento Anteci
pado Especial por Doença), ou outro semelhante, em outra seguradora, fica o mesmo segurado~· ito às/)/' 
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e) As coberturas IFPO (Invalidez Funcional Pennanen!e Total por Doença) e PAEO (Pagamento Antecipado 
Especial por Doença) são oonsideradas antecipação da cobert\Jra bâsica para morte. No caso de IFPO (Inva
lidez Funcional Permanente por Doença) e PAED (Pagamento Antecipado Especial por Doença) para efeito 
de lndenizaçao será considerada a cobertura que OOOll'e< primeiro, sendo excluida aulomatlcamenle a oolta 
remanescente. Após o recebimento de 100% desta indenizaç30 o segurado devalà ser excluldo do grupo, 
não cabendo o direito de nenhuma outra indenização lutura 

V • RS 7 .750,00 (sete mi setecentos e cinquenta reis), em caso de morte do cônjuge do empregado {a) por 
qualquer causa. 

VI · RS 3.875,00 (três mil oitocentos e setenta e cinco reias), em caso de morte por qualquer causa de cada 
filho de até 21 (vinle e um) anos, limitado a 04 (quatro). 

vu -R$ 3.875,00 (três mil oitocentos e setenta e cinco reias). em favor do empregado quando ocorr01 o 
nascimento de filho (a) portador de invalldez causada por doeoya rongênita, e que seja caracterizada por 
atestado médico até o sexto mês após o dia do S8\J nascimento. 

VIII • Ocooendo a morte do empregado (a) por qualquer causa, Independentemente do local ocorrido, os 
beneficiários do seguro deverão receber duas cestas bâsicas (50 kg de alimentos). 

Paragrafo imleo: As cestas previstas nos incisos VIII, obrigatoriamente, ser entregues diretamente na resi
dência dos trabalhadores e conforme composição de itens constante no Anexo. AS CESTAS NÃO PODERÃO 
SER SUBSTITUÍDAS E NEM CONVERTIDAS POR DINHEIRO OU CARTÃO AUMENTAÇÃO, no inh.Jlto de 
preseivar o propósilo real do beneficio e garantir o cumprimento da obligação mfníma estípolada. 

IX • Ocorre(1do a morte do empregado (a) por qualquer causa, a apólice de seguro de vida em grupo de~ 
contemplar uma robertura para os gaslDs com a reaJlz.ação do sepultamento do mesmo, no valor de até R$ 
3.000,00 (três mil reais). 

X • Ocooendo a morte do empregado (a) por qualquer causa, o empregador receberá uma indenização de 
até 10% (dez por cerno) do capital básico vigente, a Ululo de reembolso das despesas efetivas para o acerto 
rescisório lrabalhista, devídamente comprovado, 

XJ. Ocorrendo o nasclmonto <M filho{s] da colaboradora (cobre somente titular do sexo feminino) a mesma, 
receberá o valor de RS 550,00 (quinhenlos e cinquenls reais) pago em espécie coriespondenle a DUAS f-
CESTAS-NATALIOADE, para cada filho (a), para atender as primeiras necessidades básicas da beneficiária 
e seu bebê, desde que o comunicado seja formalizado pela empresa em até 30 cflélS após o parto. Para obter e _ 
o beneficio deverá ser comprovado a matemidade da criança altavês da Certidão de Nascimento. 

XJI • ASSISTtNCIA PSICCX..ôGlCA, SOCIAL E NUTRICIONAL (APSN): Devera ser disponibilizado pela se
guradora ao empiegado (a) e/ou a seus respectivOs cõnjugeslcompanheiras e fühos, apoio psicol6gico!'al 
e nutricional, a ser prestado, obrigatoriamente, por profisslonaís vinculados as áreas de atuação de cobe • 
desla Cláusula (psícôlogos, assistentes sociais e nu1riclonistas), por meio de sistema operacional simpliti · o, f 

sem custo adicional ao solicitante do serviço, através da plataforma de 0800 ou de outras tacnologias -
das à disposição pela prestadora do serviço. cuja finafidade Pfeclpua ê a de proporcíonar amparo ao empre-
gado (a) e a seus dependentes, ajudando-os na resolução de problemas diversos de ordem pessoal. familar .\J 
e profisslooal onentando em situações co6d1anas enfrentadas, sendo garantido ao usuârio do serviço sigllo '(/ """""--··"-'"""' ""'-"' ..,,....,__,§""'~ 
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rrvre o ~abalhador e seus depeodentes para utiizar o serviço sempre que necessàrio, entretanto oo caso da 
. Assislêllcla Psicológica, seguindo as determinações do Conselho de Psicologia o limite máximo sera de 20 
(vinte) ateodimentos por cada problema/silllação apresentado. Em caso de desligamento da empresa, o em
pregado imediatamente perde o direilo a este S81Viço, enlfelanto em casos de morte ou invalidez do titular do 
seguro os beneficíãrios terão direito a mais 5 (seis) meses de utilização do serviço de Assistência Psicolôgl:a 
para dar suporte no perlodo cio lulO. sem Onus para o empregador e nem para o empregado. Este serviço 
deverá também estar disponível para·os deparlamentos de RH, Adminlslrallvo e de Pessoal (ou gestor res
ponsável na empresa) para apoiá-lOS e orienta.Jos em qualSQuer que$\Õ6~ de oroem psicolôgica, social e 
nulrk:iOllal vinculado ao empregado titular do seguro. 

Parãgrafo único: Entende-se por Assistência Psicológica serviço que tem por finalidade aliviar e assesso
rar o segurado e seus dependentes, que estejam em situação de fone impacto emociooal. decorrente inclu
sive. mas nllo restringindo, de doenças crônicas, invalidez, envolvimento com álcool e drogas, luto. acidente, 
vloiêocia, vitima de aime, aposentadoria e envelhecimento. Entende-se por Assistência Social, o serviço que 
presta atendimento ao segurado e dependentes que se encontram em siruação de risco e de wlnerabiidade 
social, para prestar informações, onentações e encaminhamentos relacionados em como acessar obrigações, 
serviços e direitos {estarão exclusas deste serviço questões trabalhistas relacionadas diletameote aQ'im'JQre 
gador). Entende-se por Assistência Nutricional, o serviço que presuirà informações e esclarecímen 
gurado e seus dependenles de passiveis dúvidas e dCas nutricionais, bem como nutrição e saúde, 
estética enlre outras, em situações especificas de doenças ta.Is como: hipertensão, diabetes, doença 
bólicas, cardiopatias, câncer, alergias alimenlares, doença cefiaca, orientação para cuidadores ou 
sobre dúvidas com alimentação por sonda enteral ou parental. 

XIII - Caso o empregado (a) seja diagnosticado com Câncer de Mama ou de Próstata, o mesmo deverá 
receber no alo do diagnóstico o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para auxilio no tratamento da doença. 
O diagnostico deverã ser oomprovado por laudo emitido por medico especiafista e emllido pela primeira vez 
após a data de inicio de vigência do seguro contratado. 

As indenizações, índepeodentemente da cobertura, deverão ser processadas e pagas aos beneficiários do 
seguro, no prazo não superior a 24 (viole e quatro) horas apôs a enlrega da documentação completa exigida 
pela Seguradora. 

Xrl • A partir do valor mlnimo de cobertura estipulado e das demais condições constantes desta cláusula. 
ficam as empresas lívres para pactuarem com os seus empregados outros valores, critérios e condições para f 
concessão do seguro. bem como a existência ou não de subsidias por parte da empresa e a efetivação ou 
não de desconto no salário do empregado (a). • -

XV · Aplica-se o disposto na presente cláusula a todos os empregados, inciuslve os empregados (as) em 
regime de trabalho temporário, autônomo (as) e estagiários (as) devidamente comprovado o seu vinculo. 

Parágrafo Único.; As coberturas e as Indenizações por morte e/ou por invalidez, previstas nos Incisos 1. li e 
Ili do caput desla cláusula, não serao cumuláveis, sendo que o pagamento de uma exclui a outra. -
XVI • A Seguradora devera observar o fiel cumprimento desta cláusula, devendo para tanto consLar na res
pectiva apólice de seguro, as condições mínimas aqui eslabeleddas, sol) pefla de virem a responder por / ' 
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XVII · O empregador que por ocasião do ôbilo ou da incapacitação permanente do trabalhador que não lenha 
. fmplanlado o beneficio constante da presente clàusula ou estiver lnadímplente PClf falla de pagamento, paga
mento ai>Os o dia do veooimenlo ou efetuar o rêcõlh;mento por valor Inferior ao devido. efetuarà a lnde11Í23Ção 
por morte ou invalidez ao empregado ou a seus dependentes equivalente ao dobro do valor da cobertura 
básiea do seguro. 

XVIII • Faculta·:re aos empregadoies qualquer fomia de con11Stação de seguro, desde que oonlemplados 
lodos oa beneflcioS previstos nesta cláusula e desde que firmado atravês de Acorclo Coletivo de Trabalho 
com a participação das Entidades Síndlcais subscritoras da presente Convenção Coletiva de Trabalho, sob 
pena de nufidade. 

XIX • O cus1o do seguro sera suportado Integralmente pela insliluição emptegado<a. 

XX • O seguro de vida retro citado devera ser fornecido com raleio de 50% {cinquenta por cento) do custo 
entre empcegador e empregado. 

XXJ • Sempra que necessário as empresas se obrigam a fornecer copias ou dar vislas ao Sindicato dos T ra
balhadotes da documentação correspondente ao pagamento do Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, pre
visto nesta cláusula. 

XXII • As empresas que possuem contrato de seguro coletivo de seus empregados, deverão se adequar às 
exlgéncias mlnimas aqui pactuadas até o dia 30 de Maio de 2018. 

XXII! ·Os Empregadores deverão enviar a apOliceJcertifio ou contraio do seguro de vida em grupo para o 
Sináicato dos Trabalhadores infoonando o nome do funcionário, para que comprovem que as cobe<t e 
vantagens cootratadas não sejam inferiores e/ou em menor quantX!ade dos que estão estabelecidas ta 
cláusula. Constalada pelo Sindicato dos Trabalhadofes, a inobselvància de cumprimento desla cláusul as 
empresas pagarão aos empregados. no momento das homologações relativas âs rescisões dos contrato de 
trabalho, seja a dispensa por justa causa ou por pedido de demissão o valor idêntico ao último salàrio nom ai 
do funcionàrio, além de não eximir as Entidades das obrigações do cumprimento do que estabelece o inc 
XVll desSa cláusula. 

XXIV • Sem qualquer prejuizo na decisão da Empresa pela escolha da Seguradora e Co!Tetora de Seguros, 
e desde que haja pleno cumprimento desla ciàusula no que diz respeito âs exigéflcias mínimas 'linculadas âs 
coberfuras, beneflclos e peculiaridades, as Entidades signatârias desta Convenção Coletiva de Trabalho re
comenda a Adesão ao PASI. 

XXV ·A presente cláusula não tem natureza salarial, por não se coostituir em contraprestação de serviços. 

ANEXO I 

Cesta bíslca em cno de Morte do Titular 

QUANTIDADE PROD\JTO I MEDIDA 
1 1 ACUCAR CRISTAL CLARO 5KG 1 
i . 2 ARROZ AGULHINHA T1 5KG 
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1 BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE 125GR 
2 CAFE TRAOJCIONAL 250GR 
1 EXTRATO DE TOMATE 350GR 
1 FARINHA DE MANDIOCA CRUA 1 KG 
1 FARINHA DE MILHO 500GR 
1 FARINHA OETRIGO 1KG 
2 FEl..IAO CARIOCA 1KG 

1 1 FUBA1KG 
1 MACARRAO SEMOLA ESPAGUETE 500GR 

i 1 MACARRAO SEMOlA PARAFUSO SOOGR 
l 1 MILHO VERDE 200GR 1 
' 2 OLEO OE SOJA 900ML 1 

CLÁUSULA 63' - ACORDOS INDMDUAIS 

Fica pmbido as empresas de reaizarem qualquer acordo individual com o empregado, sem participação ou 
anuência do Sindicato Profissional e Patronal, sendo nulo de pleno direito caso não haja a referida participa
çao ou anuência do Sinde!to Profisslooal e Patronal. 

CLÁUSULA IWª - VIGêNCIA: 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho tera vigéncfa de 2 (dois) éJ/lOS com Inicio em 1 • de Janeiro de 
2017 e téfmino em 31 de Dezembro de 2018. 

Assim, convencionados os sindicatos per seus diretores, assinam a presente Convenção com as represeo· 
tanles p~ais acompanhados do Sindicato Patrooal. 

São Paulo, 08 de março de 2018 

Pres· ente da FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS OE SAÚDE DO 
E ADO DE SÃO PAULO 

PF nº 819.848.718-20 
CNPJ nº 44.002.293/0001-11 



Presidente do INDICA TO DOS EMPREGAOOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS i)E SAÚDE OE 
CAMPINAS E REGIÃO 
CPF nº 016.768.88S-02 
CNPJ nº d6.087.854iOO:l1-58 

ELAI 
Presidenle do DICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS OE SERVIÇOS OE SAÚDE OE 
FRANCA E REGIÃO 1 
CPF nº 135.011.2()8..93 
CNP J nº 50.428.085/0001-81 

e:~ 
Presidente do SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS IDE SA.ÚD DE,. 
JAÚEREGtÃO 
CPf nº 058.450.878.64 

CNPJ nº D].444 1-21 

PAULO ROBE GONOIN RJCHIERI 
Presldenle do SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS SAÚDE DE 
PIRACICABA E REGIÃO 
CPF n°675.126.74S.72 
CNPJ nº 47.745.484/0001·61 

SEBASTIÃO APARECIDO MATIAS 
Presidente do SINDICATO DOS"?Ml'RE~:io'S~ 
PRESIDENTE PRUDENTE E REGIÃO 
CPF n" 727.019.008-91 
CNPJ nº 51 .395.630/00014 3 

MARIA HERMANN 

TOS DE SERVIÇOS ibE SAÚDE OE 

Presidente do SINOICAT DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS SAÚDE DE 
RIO CLARO E REG • 
CPF nº 031.694.238-35 
CNPJ n" 45.7.119.857/0001..01 
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PAULO PIMENTEL 
Presidente do SINDICATO DOS EMPREG 
SANTOS E REGIÃO 
CPF nº 126.695.638-72 
CNPJ nº 58.195. 1-18 

CARLOS ~~llÇ. 

Presidente do SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS E SAÚDE DE 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E REGIÃO 
CPF nº 928.97 4.448-00 
CNP J nº 72..308.372/0001 ·90 

REINALDO DALUR OE SOUZA 
Presidente do SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS E SAÚDE OE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO 
CPF n• 227.834.668-72 
CNPJ n° 46.B62.92&'!l001"97 

Pelos Sind!cttOI Patronal!: ~ :;._;;. 

CASSIANO RIC~CODE ABREU 
Presidente do SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, FILANTRÓPICAS E RELIGIOSAS DOES. 
TAOO OE SÃO PAULO 
CPF nº 128. 116.15B-ô5 
CNPJ nº 65.718.761J0001·93 

PAULO ELIAS GAi EAZZI 
Presídente do SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, FILANTRÓPICAS DE A 
CARLOS E REGIÃO 
CPF n° 068.933.098-72 
CNPJ n• 08.116.nB/0001-72 
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