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DOSEMPREGADOS
SUqqIANIE:SINDICATO
EMESTABELECI[,|ENTOS
DESERVIçOS
DESAÚDE
DESÃO
JoSÉDoSCAMPOS
E REGIÃO.
Entidade
SindicaÌ
Profissionaì,
representando
as cidades
constante
clecarta
sindical
anexa,
comsedenaPraça
Londres
n'47,Jd.Augusta,
sãoJosé
doscampos,
sp,devidamente
inscrito
no
CNPJ/[ilF
sobo n" 72308372n0U-9A.
SUSCITADO:
SINDICAÌO
DASSANTAS
CASASDEMISERICÓRDA
E HOSPITAIS
FILANTRÓPICOS
DOVALE
D0 PARAIBA,
LITORAL
NORTE
E ALTAfúANÌlQUElRA,
Entidade
sindical
Econômica,
represenlando
ascidades
constantes
decaÍtasindical
anexa,
comsedenaRuaHarry
Lewin
l\,,lauritz
s/n,caÍnpos
doJodão,sp,dêvidamente
inscÍila
noCNPJ/l\,4F
sobo n'05.488
1'16/0001-3S.
Entreaspartes
supraaludidas,
ficaestaberecida
a presente
convenção
coretiva,
queorapacÌuam,
nassegurnles
cláusulas
e condições:
CLAUSULA
1'. REAJUSTE
SALARIAL
correção
dosalário
a partirde 1" de maiode 2010,nopercentuâl
(seis porcento),
de6,00/.
incidente
sobre
os
salários
de30deâbriÌde
2010
pÍimelro;
ParágraÍo
aseventuais
dìfercnças
decoffentes
propostos
dosreajustes
deverão
serpagas
conjuntamenre
comasfolhas
pagamento
de
dosmeses
dejaneiro
e fevereÍo
de2011,
semqualquer
mutta
ouacresqmo.
Parágrafo
segundo:
selãocompensadas
todasasantecipações
legais,
convenôionais
ouespontâneas
concedjdas
noperíodo
revisando,
noslermos
dalnsirução
Nomativa
n01docoÌendo
TRIBUNAL
supERloR
DoTRABALHo.
Parágrafo
terceiro:
aosernpregados
admitidos
apósa data-base
seráassegurado
proporcíonal
o reajuste
salarìal
à
pormêstrabalhado
1/12
avos

CLÁUSULA
2'- PISO
SALARIAL
A partir
de1"demaiode2010,
osempregadores
obedecerão
pjsos
aosseguintes
salariaisi
APOIO

588,00

ADMTNTSTRAçÃO
AUXILIAR
DEENFERMAGEIV
TECNICO
DEENFERMAGEM

620,00

R!â HaÌr,!LeúrD lIânlrz, s/^

668,i5

749,00
,.-t,(
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CLÁUSULA
3A. ANUÊNIO
porlempo
Em01/05/99,
findou-se
queÍoimantido,
a concessão
do adicional
deserviÇo,
novaÌorque
noenlanto,
pagopeiaempresa
esiiver
sendo
quetiverem
em30/04/99,
exclusivamente
aosemprêgados
umanode
nornínimo
casaem30/04/99,
destacando-se
noholerite
pagoaoobreiro
o valor
doútimoadicional

r
Í

CúUSULA
4' . HORAS
EXTRAORDINÁRIAS
que
Esiabelecer as horasextraoldinárias,
excedentes
dâjornada
legal,terãoacréscimo
100%(cempoÍcento)
sobre
o valofdahoranomal.

ì

CLÁUSULA
5".ADICIONAL
NOTURNO
Ficaassegurado
aosempregados
lolados
no peÍíodo
dâ noÍte,
adicional
notumo
equivalente
a 45%(quarenta
e
para
cinco)dahoradiurna, o trabalho
realizado
enhe22:00
horas
deurndiaatéas5:00homsdodiasequinte.

cLÁusuLA
6a.sALÁRr0
suBsTtTUlçÃo
queaoempregado
Estabelecer
chamado
a substituir
oulro,
serágafanÌido
igualsalário
dosubslituido,
enquanto
perdurar
â substituição,
pessoaìs,
semconsjderaÍ
asvantagens
quea substituição
desde
sejaporprazo
supeora
30ílinta)dias.
CLÁUSULA
7". DIRIGENTE
SINDICAL
EA EMPRESA
queo didgente
EslabeieceÍ
sindicai,
no exercício
desuaíunção,
desejando
manter
coniato
coma empresa,
terá
gaEntído
pelofeprcsentante
quea empresa
o atendimento
designar.
CLÂUSULA
8A.SALÁRIO
ADMISSÃO
Ficagaranlido
paraa função
ao empregado
admilido
deoutfo,dispensado
semlustacausâ,
igualsaláÍio
ao do
substituído.
pessoais.
semcorsiderar
asvantagens

CLAUSULA
9'. COMPROVANTE
DEPAGAMENTO
queasemprcsas
Estabelecer
fornecerão
aosfuncionários
holerites
ouenveiopes
depagâmento,
contendo
osnomes
dosempregados,
período
que
o
a
serefere,
a discrimjnação
pagas
dasimportâncias
a qualquer
lÍtulo,
inclusive
horas
extras,
adicionais,
remuneração
dosDSRs
e dotrabalho
execulado
nesses
dias,descontos
e depósilos
d0FGTS
CLÁUSULA
1Oa.
INDENIzAçÃo
EMcAsoDEMoRTE
DoEIì,PREGADo
porqualquet
Emcasodemorledoempiegâdo
pagaÉa fâmília
causa,
o empregadot
destaindenização
equivaìente
a í (um)salário
queserádobrada
nominal
do"decujus",
seo evento
decorrer
deacidente
típÌco
delrabalho.
Parágrafo
Único. A inderizaçãO
de quetrataa presente
porseguro
cláusu
a poderá
sersubstituída
de vjdae
pessoais
acidentes

RüâHârrï l€vtn MâuÍtz, s/rÌ - 12.160000 i
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- PIS
CLÁUSULA
11A
quepara0 recebÌmento
Estabelecef
do Pls,emsendo
necessáflo
a ausênca
do íuncionário
dufante
o horário
normal
de trabalho,
paraefeilodedesconto
estanãosefáconsidefada
de saário,dosDsRs,dasférias
e do 13"
saláo
CLAUSULA
í2A.GARANTIAS
SALARIAIS
NARESCISÃO
DOCONTRATO
DEÌMBALHO
que o saldode saláriodo perÍodo
Estabelecer
tlabalhado
antesdo avisopÉvÌoe do periodod0 avisoprévro
quandofor o caso,devefásef pagoporocasião
kabalhado,
do pagamento
geraldosdeÍnais
funcionários,
se a
homologação
dafescisão
nãosedefantesdessêfalo
CLAUSULA
13A,ESÌABILIDADE
DAGESTANÌE
conceder
garantia
de emprego
geslante,
à empregada
desdea conlirmação
dagEvídezaté5 (cinco)
meses
apóso
parto,fìcando
vedada
a suadispensa
aóitráriaousemiustacausâ

cLÁusuLA
14â.C0MUN|CAÇÃO
DEDTSPENSA
Assegurar
ao empÍegado
dispensado
sobalegação
dejustacausa,
a ciéncia
dosrnotivos
destadesDedidâ,
oor
escrito,
sobpenade presúmir-se
injusto
o despedimenio,
pagamento
como conseqüente
dosconsectários
legais
decorrentes
dedisoensâ
semiuslacâusa

CLÁUSULA
15â.
ATESTADoS
MÉDIcos
E/oU
oDoNToLÓGIcos
queos hospilais
Estabelecer
deverão
aceitaf
osatestados
médicos
e odonlológicos
passados
poÍfacultativos
do
sindicâto
Proíssional,
desdeque os médicos
pelosus e os rcferidos
sejamcredencìados
nosocômios
não
manienham
médicos
dotfabalho.
CúUSULA
16A.LICENÇA
PATERNIDADE
Garaniir
ao empregado
Ìicença
de 05 (cinco)diasnotrabalho,
semprejuízo
do êmpfego
ou salário,
emcasode
nascimenlo
defilhoía).
- AMAMENTAçÃO
CLAUSULA
17A
que:
Eslabeiecer
quetenharn
a) os empregadores
enheseusempregados
maisde 30 (trinta)
mulhefes,
comidadeacima
de 16
(dezesseis)
anos,manterão
no localde habalho
pafacfianças
lugarapropriado
no período
de amamenlação;
b) E assegurado
àsmulheres,
no pefíodo
de amamentação,
o recebimento
de salário
semprestação
deserviço,
durante
o temponecessárÌo
parair amamentar
o Íilho,quando
o empregador
nãocumprir
coma determinacão
estabelecida
noitem"a"desta
cláusula
CLÁUSULA
18"- BERÇÁRrO
queos empregadores
Esiabelecer
quetenham
entreseusempregados
maisde 30 (idnlâ)mulheres,
comidâde
acima
de 16(dezesseis)
pai
anos,
que
ou biológico detenha
a guadaoficÌal
deseusfilhos,
manterâo
trabâlho
umberçário
ouconcederão
paraosÍÌhosdasempregadas,
crcche
desdeo nascimento
de
a€'ô6
RuâHâr4. Leuin Àt.ì!ítz, s/n - 124ó0000- Canpú àa loÌc.ão S.p
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CSFïL
podendo
idade,
comfornecimenlo
dealimeniação,
porconvênio
a crcche
sersubstituída
ouaiuda-cÍeche
novalorde
pisosalarial
10%(cincoporcento)
porfilho.
domaior
CLÁUSULA
19".CARTA
DEAPRESENTAçÃO
queasempresas
Estabelecer
Íorneçam
cartadeapreseniação
aostrabalhadores
demiLidos
semiuslacausa
e Que
deverá
serentregue
noatodahomologação
dafescisáo
conÍatual.
CLAUSULA
2OA.
SERVIçO
MILITARESTABILIDADE
que:
EslabeleceÍ
a)serágarantido
o emp|ego
aoempregado
emidade
depEstação
deseruiço
militar,
desde
a incorporaÇáo
e nos30
(tinta)dias apóso desligamento
da unidadeem que serviu,alémdo avisoprévioprevisto
na CLT|
b) a garant
a de empregoserá extensiva
que
ao empregado estiverservÌndo
no Tiro de Gueffa:
c)havendo
coincidências
prestação
entreo horário
da
doÍircdeGueÍacomo horáfio
detrabalho,
o empregado
náo
sofrefá
desconto
do Descanso
semânal
Remunercdo
(DSRs)
e defeiadosfespeclivos,
emrazãodashorasnão
poressemotivo.
lÉbalhadas
A estesempregados
nãoseráìmpedrda
a prestação
deserviÇo
noresiante
daiornada
CLAUSULA
2íA.ESTABILIDADE
AOACIDENTADO
DOTRABALHO
Conceder
estabilidade
aoacÌdentado
doirabalho
nostermos
daLei.
CLÁUSULA
22". APROVEITAMENTO
DO EMPREGADO
VITIMADO
PORACIDENTE
DOÌRABALHO
OU
PORTADOR
DEMOLÉSTIA
PROFISSIONAL
que
Esiabelecef durante
a vigência
destanormacoletiva,
os empregadores
podefão
aproveitaf,
em funções
adequadas
e coma cofrespondente
redução
que,dequaÌquer
salaial,
0se0]pregados
forma,
estejam
incapacitados
parao exercício
normal
desuasfunções
em|azãodeacidente
proÍÌssional,
dohabalho
que
típico
oumoléstia
desde
peloórgáo
autodzado
compeiente
CLÁUSULA
23ã,GAMNTIA
AOSTMBALHADORES
EIIIVIASDEAPOSENÌADORIA
Garântia
deemprego
queeslejam
e saládos
aosempregados
há 2 (dois)
prcporcional
anosda aposentadoria
ou
queo empregado
integral,
possua
desde
5 (cinco)
prestados
anosouflìaisdeserviços
namesma
empresa,
Íicando
o
empregado
porescto Adqujrido
obdgado
â avisaf
o empregadof
o direjto
cessa
a estabilidade.
Parágrafo
Único.Osempregadores
comprometem
sea noticiar
queconlem
a seusempÍegados
com5 {cinco)
anos
oumaisdeserviços
prestados
naÍnesma
empresa,
o benelício
fixado
nacláusula
23supra
CLÁUSULA
24A.FORNECIMENTO
DEUNIFORME
queasemprcsas
Estabelecer
gratuilamenle,
porano,uniformes,
fornecerão,
quando
exigido
o

l,r/
RuaHnrrytuú1nI,IâDdÌZ,
s/n 1216íl-000 CanpôsdoJordào Sp
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CLAUSULA
25'- GARANTIAS
AOEMPREGADO
ESTUDANTE
que
Estabelecer osempregadores
concedeÉo
abono
defaltasaoserÌtpregados
estudanles,
nosdiasdeexames
prévia
escolâres
oficjais,
mediante comunicação,
com48 (quarentâ
e oito)horasdeantecedência
e coÍnprovação
posterior
nomesmo
lapso
detempo.
CLÁUSULA
26'. FORNECIMENTO
DEEQUIPAMENTO
DEPROTEçÃO
que
gratuitamente,
Estabelecer os empÍegadores
forneceráo
aosseusempregados,
todosos equipamentos
de
proieção
para
indÌvidua, o exercício
das respectivas
funçoes,
na conformidade
da legislação
sobrehigiene,
pelo
segurança
e medicina
dotrabalho,
sendo
obrigatório
o uso ernpregado.
27'. INTERRUPçÃO
L CLÁUSULA
DOTRABALHO
PORPARTE
DAEMPRESA
quea interrupção
por responsabilidade
Estabelecer
do kabalho
da empresa
nãopoderásêf desconlâda
ou
comoensada
oosteriormente
CLÁUSULA
28". AUsÊNcIAs
JUSTIFIcADAs
queosempfegados
poderão
Estabelecer
deixar
decomparecer
aotrabaÌho,
semprejuizo
dossalários,
nosseguintes
casos:
a) por3 (1És)
diasconsecutivos
emvirtude
de modedefìlhos,
padrasto
cônjuge,
imão,paise avós,inciusive
ou
madrasta,
coÍnpanheiro
oucompanheúa,
sogfoousogra.
b)por5 (cinco)diâs
consecutivós
emvirtude
decasamento.
CúUSULA
29a.MENSALIDADE
SINDICAL
As emprcsas
desconlâfão
profissional,
em folhade pagamento,
dosempregâdos
associados
do sindlcato
a
importância
correspondente
à mensalidade
socjal,
colocando
taisvalores
à disposição
daentidade
sindical
emsua
sede,atéo dia10(dez)
decadamêse,emcasodeatraso,
coma devida
corrcÇão
rnonetáÍia,
revertidos
a favorda
entidade
sindical
Parao desconto,
perante
profissional,
é mister
â ânuência
expressa
dolrabalhador, o sjndicato
no
atodesuasindicalizaÇão.
CLAUSULA
DESCONTOS
3OA.
EMFOLHA
DEPAGAIìTENTO
queas empresas
Estabelecer
desconiarão
eÍnfolhade pagaÍnento,
os valores
de convénios
médicos
ulilizados
profissional,
porescrito
pelostrabalhadores,
através
do sindicato
desdequesolicitado
e autoÍìzâdo
nostennos
do
artioo
462daCLT

CLAUSULA
314.
VALE
TRANSPORTE
queosempregadores
Eslabelecer
concederão
aosseusempregados
ValeTfansporte
deconformidade
coma
legislação
vÌgente.
CLÁUSULA
32- REFEITóRIO
queas empresas
Estabelecef
deverãomanlerlocalprópriopararefeiçoes
e lanche,inde
trabalho,
commesas,
cadeiras,
bebedouro
deágua,
utensílios
banho-mad
Paraoscomençais,
pia
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33'. VESTIARIOS,
ARMARIOS
E BANHEIRO
CLAUSULA
queasernpresas
Esiâbelecef
manterão
vestiários
rnasculinos
e femininos,
comannários
individuâis,
e noslocais
de
parausoexclusivo
dosempregados
serviços,
banheiros
34". EXAMES
MÉDICOS
CLÁUSULA
pfevÌslos
queosexames
paraadmissão
periódicos
médicos
beÍncomoosexames
emlei,
Estabelecer
e dispensa,
serão
custeados
oelas
enìDresas.
DAFUNÇÃO
CLÁUSULA
35".ANOTAçÃO
NACTPS
queasempresas
fìcamobrigadas
a anolação
correta,
na CTPS,
Estabelecer
a promover
da função
efetivamente
peloempregado,
deacordo
como CB0
exeÍcida

cLÁUSULA
36".PLANTÁo
A DIsÌÂNcIA
queasempresas
queestiverem
Esiabelecer
remunerarão
osfuncionáfos
desobreav
so(pantão
àdistância),
corn
pofcento)
de50%(cinqüenta
sobre
adicional
ahofanorÍnal.

CúUSULA37"- AVIsoPRÉVIo
queaosernpÍegados
Estabelecer
com45(quarenta
e cinco)
anosdeidadequecontem
com05(cinco)
anosoumais
na mesma
eÍnpresa,
dispensados
semjustacausâ,
seráconcedido
avisopréviode 45 (quarenta
e cinco)dias,
prevìsta
pfevâlecendo
a disposíçoes
mas benéÍicas
nâlegislação
vigente,
0uquevenham
â seÍregulamentadas.
primeiro:
Parágrafo
Nocasodeo empregador
exigiÍ
o cumprimenio
doavsoprévio,
15diasserão
necessariamente
indenizados.
FAVOMVEIS
CLÁUSULA
38A. NORMAS
promulgação
quea
de legislação
ordináda
e/oucomplementaÍ
dospfeceilos
constitucionais
subslituirá,
Eslabelecer
previslos
difeitos
e deveres
neste
acordo,
ressalvando-se
sempre
ascondições
rnais
favoráveis
aos
ondeaplicável,
kabalhadorcs
DEDESPESAS
DEVIAGEM
CLAUSULA
39A.PAGAMENTO
quando
pafaserviço
pagará
O ernpregador,
designar
o empregado
externo,
iodasasdespesas
deviagem,
ouseja,
hospedagem,
transporte,
refeição
e outras
despesas
nerentes
aoserviço
externo
executado,
necessárias
e emvalor
quando
e comprovadas
alÍavés
denolafiscal,
ouemrecibo
istonãoÍorpossÍveJ.
Justo,
. LANCHË
4()a
PER|ODO
NoTURNO
CLÁUSULA
0 empregador
fomecerá
lanche
nasaída
doempregado
lotado
noperiodo
noturno,
e refeição
nointervalo
de22hsàs
1.30hs.
- FERIAS
CLAUSULA
41A
queo início
Esiabelecer
dasfériasnãopoderá
coincidìr
comsábados,
domingos
e feriados
ou
sados,
devendo
serfixadoa parlirdoprirneiro
diaútildasemana,
sendo
o seupagamento
eÍeiuado(dois)
dÌas
de
Rua Har{ Ì.Mn \fâuí1t2,s/n
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F{OSF'ït
doÌrabalho,
ao
deconceder
férias
coletvas
ao[4inistério
deverão
comunicaf
suaintenção
seuinicio.
Asempresas
por
vigente
nostemosdalegislação
e aostrabalhadofes
abranqidosesteacordo,
sindicato
C0MP0Ê[/r
REIIIUNERAçÃO
cLÁusuLA
42a.RECEBTMENTOS
QrJE
que
do contrato
de
prêmios
qualquer
contratados
durante
a vigência
natureza,
desde habituais
e quarìdo
Os
de
sefmencionados
naCT.P.S.
trabalho,
deverão
CLÁUSULA
fi - ÁGUA
delrabalho
reservatódo
deáguapotável.
Asempresas
colocafão
emsuasdependências
e noslocais
CLÁUSULA
44- RECONÌRATAçÃO
queexercia,
de
no prazode 1 (um)ano,naíunção
nãoserácelebrado
novocontfato
Readmitido
o empregado
quecumpddo
desde
iniegralÍnente
o anterior
experiência,
CLÁUSULA
45'. CURSOS
E REUNIÕES
OBRIGATÓRIAS
como
realizados
forado horário
nofma,os cursos
e reufiões
obÍgaiórios
terãoseulemporemunefado
Quando
kabalho
exhaordiná
0.
46'. PAGAMENTO
DESALÁRIO
AOANALFABEÏO
CLÁUSULA
deverá
serefetuado
napresença
de2 (duas)
testêmunhas
O pagamento
desalário
aoempregado
analfabeio
DEEMPREGADOS
CLÁUSULA
47'. RELAçÃO
NOMINAL
profissional
Assistencial
e
cópiâdasGuiasde Contnbuição
SindÌcal,
As empresas
encaminharão
à entidade
no pÍazomáximo
de 30 (trinla)
djasapóso
associâliva,
comrelação
nominal,
bemcomoguiaprcvidenciáÍia,
desconto.
. MULTA
CLÁUSULA
48A
PORDESCUMPRIIìTENTO
por
das
asda presenle
norma
coletiva,
comexclusão
Esiabelecer
multa descumprimento
dequaisquer
dascláusu
quetenham
preeslabelecido,
equivalente
a 2% (doispor cento)do maiofpisosalaialda
cláusulas
no importe
categoa,pofempregado,
emfavordaparteprejudicada.
Cláusula
493:CestaBásica
mensalmente
e
de sâúdesituados
em sua baseterritorial
concedeÍão,
0s estabelecimentos
de serviços
dealimentos
de marcas
de quâJidade
reconhecida
na
incondicional,
atéo dÌa15decadamêsumaceslabásica
peloempregado
noprazo
região
coma composição
abaixo,
devendo
serretirada
naempresa,
ouondeestaindicar,
justiíÌcados
exceto
emcâsos
ouquando
o empregador
derÍnotivos
de20diasconiando
dadatainicial
daenlrega,

pessoâ
pafafazer
pefíodo.
arespecliva
neste
entrega
Básica
Composição
daCesta
10kgdearroz

(
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si.dr610 dè$ srnGs o3sâs ae M seí6rda
e Hosp,laisêÌlait.lpicc. dc Vâle do Pârâ ÌJa

ï-ïüsFïL
03kgdefeijão
03latas
deóleodesoja
%kgdecaíétoradoe moÍdo
05kgdeaÇúcaf
refinado
demandioca
%kgdefarinha
det go
01kgdefarinha
01kgdemacarfão
%kgdefubi)
doceousalgado
01pctedebiscoito
i 02extrâtos
detomate
3509
quevisaabastecef
os
primeiro.
da cestabásica,
Parág.afo
Tendoem vistao cunhosocialdo íomecimento
porqualquer
oulÉquenãosejaalmento.
comalimentos
fìcavedada
a suasubstituição
dosprodutos
trabalhadores
não integfa,paraqualquer
efêito,a
cláusula
Parágrafo
segundo:A cestabásÍcaa quealudea pÍesente
paraÍinsdeseguridade
ainda,
social,
devendo
remuneração
doempregado,
inclusive
o seusalário
decontÍbuição
pAT
deAlimeniaçào
doTrabalhadorl.
integrar
0 sjstena (PÍogmma
50'- PAGAMENTO
DESALARIOS
CLÁUSULA
queefetuarem
através
de
o pagamento
dossaláÍose demais
direitos
de seusempfegados
Osempregadores
proporcionando
dese
aosempregados
o direito
fazê-lo
emdiae horário
deexpedienle
bancário,
cheques,
deverão
paradescontal
sacados,
dentro
do hoÉriode Íuncionamento
dosbancos
do kabalho,
essecheque,
ausentarem
derefeição,
obedecida
a escala
daadministração.
excluindo-se
oshoráíios
. JORNADA
DETRABALHO
CLAUSULA
51A
ESPECIAL
poracofdo
vigente,
queé faculdade
dalegislâção
escdto,
nosmoldes
deempfegados
e empregadores,
ì Eslabelecer
'12
portrintae seisdedescanso,
e
detrabalho
e noturno,
ouseja,dozehoras
íixarcm
ajornada
especial x 36,diurno
ou2 (duas)
de6 (seis)horasextmsmensais
com1 (uma)
folganomêse pagamento
I (uma)
horapararefeição
folgas
mensais.
as condições
maisbenéíicas
no capulda presente
cláusula
nãoprejudicará
Parágrafo
Único. O esiabelecido
ouintegrantes
dosconlratos
detrabalho
dosempregados.
conslantes
deacordos
individuais,
52A.MULTA
PORATRASO
DEPAGAMENTO
CLÁUSULA
que,semprejuízo
os
dajustacausaprevista
no artigo483,leira"d",da C.L.T.,
Estabelecer
da catacierização
pró/afadia,casonãosatisfaçam,
pagarão
a 2%(doisporcento)
aomêscalculada
empregadores
multaequivalente
previstos
e a reÍrìuneração
ouo abono
deféIias.
emlei,ossalários,
asgratificações
natalinas
nosprazos
CLAUSULA
53A.QUADRO
DEAVISOS
queoshospjtais
quadro
e outfos
comunicados
Estabelecer
manterão
deavisos,
ondedevefão
serÍxadososeditais
peladircção
pfofissional
d0 eslabeleclmqìto
de
e de intefesse
da categoÍia,
desdequeautoÍizados
do sindicato
sau0e.
Ru,ì HâÍy Lesh NÍâuitz, s/n

12460000

CamposdoJordào SP
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Slrdcatr des SaniasCãsâsdê lÌÊèicórdìã
d. Vâ'eió Paraìb3
e ]ìúspilàl€F.lâDkôpi.os
LllorâiNürl€€ Allaf,,larllqretê
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LEVAR
FILHO
AOMÉDìCO
DEFALTA
PARA
CLÁUSULA
54'.ABONO
paralevalaomédico,
filho
remunerada
de 1 (um)dia,porsernesÍe,
o difeÌto
à ausênca
Assegurar
aoempregado
pÍevidenciárjo
de48(quarenta
rnediante
cornprovâção
noprazo
deaté6 (seis)
anosdeidade,
menor
oudependente
e oito)
horas.
- NOMENCLAÍURA
CLÁUSULA
55A
funções
registfados
nasrespectivas
Todos
0sobfeiros
serão
cLÁusuLA
56..CONTRtBUTçÃO
ASSISÌENCIAL
a
mensalrnente
dossaláiosdeseusempregados
sócìos
e nãosócios
dosindicato
Osempregadores
descontarão
porassembléia
dosintegrantes
da categoria
respecliva,
contribuiçáo
assisiencial,
desdequeaprovada
respectiva
publicidade
prevista
estatutariamente,
através
deedital
a quehajasidodadaampla
convocada
coma antecedência
pelo
prcÍissional,
emguiaprópria,
fornecida
fazendo
depósito
darespeciiva
valia,emfavordosindicâto
o pedinente
de
drrclonaÍesoufa
a do sindicato
alravés
sindicato
eÍì redebancáa, ateo dla10decadamês,0upagamento
'l3o
serefeluada
em
e cruzado.
0 recolhìmento
derefeida
conlíbuiçã0,
referente
ao salário
deverá
cheque
nominal
pdruE o ur rlo d{o u uio re, rÁ,

geralsefáde
primeiro:
O percentual
dedesconto
dacontribuição
assislencial,
apncvado
naassembléia
Parágrafo
1,5%(ume meioporcento)daremuneraçáo
bIUtâ
decadamês
gratificações
dossalários,
horasextras,
férias,
A contbuição
assistencial
serádesconiada
ParágraÍo
segundo:
pelosindicâto
eÍnbenefício
de componentes
ou de todââ
eventualmenle
conquistados
natalinas,
ou abonos,
categoria.
rescisórias
dasverbas
Parágrafo
terceiro:
A contribuição
emleÌanáosefádescontada
quarto:
aoìnffator
a multa
o descumprirnento
dequâlquer
dascondições
acima
eslabe
ecidas,
acarÍêtará
Parágrafo
que,nahipólese
o infrator,
também
denãopagamenlo,
arcará
devido,
sendo
de2%(doisporcento)do rnontante
juros
pela
paraas
posta
moldes
legislação
calculada
nosmesmos
comos
momtórios
e a coneção
monetária,
obrigações
kabalhistas.
quinto:Subordina-se
âté15(quinze)
dias
deoposição
individual
e porescrita
Parágrafo
o desconto
a possibilidade
coneio
taloposição
aoSindicaio
ProÍissÌonalvia
Convenção
Coletiva,
comunicando-se
apósa assinatufa
dapresente
proferida
peìoColendo
SUPREI\,40
TRIBUNAL
FEDERAL
noRE
coma decisão
ou pessoalmenie,
emconsonância
queconstar
quevalerá
0 registfo
naposlagem
d0correio.
220.770-1lRS,
sendo
comodatadeoposição,
atéo dia20dedezembto
de2009,
umaistagem
Pfofissional
envialá
asempresas,
Parágrafo
sexto:O Sìndicato
pea entÌdâde
queapfesentafam
a cartadeoposição
deferida
s ndical
contendo
o nome
dosempregados
qualquef
movimentaçáo
favorá
secomprcmetem
a fã0 Íazercm
Parágrafo
sétimo:Asempresas

contribuição
assislencial.
do Jordâo SP
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do Vâré
vâ do Pã.aDâ
LrLÕral
tÕ{ê eA(ã llÉntÍqueirâ

OSFïL
CLAÚSULA
57.C0NTRTBUTÇÃO
NEG0CtAL
PATRONAL
patronal
Ficaestabelecida
a conlribuição
negocial
no impoe de 12"k I dozeporcento),
a serpagaemduas
parcelas
peÍcenlual
de6%cadauma, incidindo
o releÍido
sobre
a Íolhadepagamenlo
do mêsmaiode2.010
da
poÍ estaconvenção
categorla
abrangìda
coletiva
peloindiceestabelecdo
de habalho,devidamente
corrigida
na
cláusula
1",devendo
o recolhimenlo
serefetuado
en3110712010
e 31h01201A.
primeiro:
Parágrafo
OsestabeleciÍìlentos
queestejam
quites
desaúde
corna coftribulção
confederativa
ficam
isentos
patronâ1.
dacontribuição
negocial
Parágfafo
segundo;
Nahipótese
de atraso
nopâgamento
dareferida
contdbuiÇáo,
haverá
lncidéncia
dê multano
petcentual
jurosde 1%(umporcenio)ao mês,tudoa incidifsobreo valorpdncipal
de 20l'(doisporcenlo),
devidamenfe
conigido.
- Ficamnvencionâdo
CLAÚSULA
58' VIOLÊNCA
DOMÉSTICA
queseráconcedido
1 (um)diade Íotgaà
quesofrefagressão
tfabalhadofa
físicaporpartedo esposo
ou companheiro,
umavez porano,desdeque
porBoletim
poicaldeseudomicíio
comprovado
deOcorrênciâ
daautoridade
- Ficaconvencionado
CLAUSULA
59' PREVENçÃO
DO CANCER
(recomendação)
que os
FEIlllNlNO
empregadores
recomendarão
prevenlivo
aosseusserviços
demedicina
ocupacional
a inclusáo
doexâme
decâncer
pafasuastrabalhadoras,
porocasião
periódico.
doexarne
CLÁUSULA
60A.DATA.BASE
daia-base

seÍa

1'

mat0.

CLÁUSULA
61.- VIGÊNcIA
A presente
Convenção
coleiiva
deirabalho
terávigência
a partr0l demaiode 2010e término
em30deabrilde
2011.
oara
todas
ascláusulas.
SãoPaulo,
14dedezembm
de2010

SINDICATO
DOSEMPREGADOS
EM
ESTABELECIMENTO
DESERVIÇOS
DESAÚDE
DESÂOJOSEDOSCA[/POS

SINDÌCATO
DASSANTAS
CASAS
DE[/ISERICORDIA
E
HOSPITAIS
FILANTRÓPICOS
DOVALÊDOPARAíBA,
LITORAL
NORTE
EALTA
IIANTÌOUEIRA
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'00
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