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SUqqIANIE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI[,|ENTOS DE SERVIçOS DE SAÚDE DE SÃO
JoSÉ DoS CAMPOS E REGIÃO. Entidade SindicaÌ Profissionaì, representando as cidades constante cle carta
sindical anexa, com sede na Praça Londres n'47, Jd. Augusta, são José dos campos, sp, devidamente inscrito no
CNPJ/[ilF sob o n" 72 308372n0U-9A.

SUSCITADO: SINDICAÌO DAS SANTAS CASAS DE MISERICÓRDA E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO VALE
D0 PARAIBA, LITORAL NORTE E ALTA fúANÌlQUElRA, Entidade sindical Econômica, represenlando as cidades
constantes de caÍta sindical anexa, com sede na Rua Harry Lewin l\,,lauritz s/n, caÍnpos do Jodão, sp, dêvidamente
inscÍila no CNPJ/l\,4F sob o n'05.488 1'16/0001-3S.

Entre as partes supra aludidas, fica estaberecida a presente convenção coretiva, que ora pacÌuam, nas segurnles
cláusulas e condições:

CLAUSULA 1'. REAJUSTE SALARIAL
correção do salário a partir de 1" de maio de 2010, no percentuâl de 6,00/. (seis por cento), incidente sobre os
salários de 30 de âbriÌde 2010

ParágraÍo pÍimelro; as eventuais dìfercnças decoffentes dos reajustes propostos deverão ser pagas conjuntamenre
com as folhas de pagamento dos meses de janeiro e fevereÍo de 2011, sem qualquer mutta ou acresqmo.

Parágrafo segundo: selão compensadas todas as antecipações legais, convenôionais ou espontâneas concedjdas
no período revisando, nos lermos da lnsirução Nomativa n0 1 do coÌendo TRIBUNAL supERloR Do TRABALHo.

Parágrafo terceiro: aos ernpregados admitidos após a data-base será assegurado o reajuste salarìal proporcíonal à
1/12 avos por mês trabalhado

CLÁUSULA 2'- PISO SALARIAL
A partir de 1" de maio de 2010, os empregadores obedecerão aos seguintes pjsos salariaisi

APOIO 588,00
ADMTNTSTRAçÃO 620,00
AUXILIAR DE ENFERMAGEIV 668,i5
TECNICO DE ENFERMAGEM 749,00
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CLÁUSULA 3A . ANUÊNIO

r Em 01/05/99, findou-se a concessão do adicional por lempo de serviÇo, que Íoi mantido, no enlanto, no vaÌor que
Í esiiver sendo pago peia empresa em 30/04/99, exclusivamente aos emprêgados que tiverem no rnínimo um ano de

casa em 30/04/99, destacando-se no holerite o valor do ú timo adicional pago ao obreiro

CúUSULA 4' . HORAS EXTRAORDINÁRIAS
Esiabelecer que as horas extraoldinárias, excedentes dâ jornada legal, terão acréscimo 100% (cem poÍ cento)
sobre o valof da hora nomal.

CLÁUSULA 5". ADICIONAL NOTURNO
ì Fica assegurado aos empregados lolados no peÍíodo dâ noÍte, adicional notumo equivalente a 45% (quarenta e

cinco) da hora diurna, para o trabalho realizado enhe 22:00 horas de urn dia até as 5:00 homs do dia sequinte.

cLÁusuLA 6a. sALÁRr0 suBsTtTUlçÃo
Estabelecer que ao empregado chamado a substituir oulro, será gafanÌido igual salário do subslituido, enquanto
perdurar â substituição, sem consjderaÍ as vantagens pessoaìs, desde que a substituição seja por prazo supe or a
30 ílinta) dias.

CLÁUSULA 7". DIRIGENTE SINDICAL E A EMPRESA
EslabeieceÍ que o didgente sindicai, no exercício de sua íunção, desejando manter coniato com a empresa, terá
gaEntído o atendimento pelo feprcsentante que a empresa designar.

CLÂUSULA 8A. SALÁRIO ADMISSÃO
Fica garanlido ao empregado admilido para a função de outfo, dispensado sem lusta causâ, igual saláÍio ao do
substituído. sem corsiderar as vantagens pessoais.

CLAUSULA 9'. COMPROVANTE DE PAGAMENTO
Estabelecer que as emprcsas fornecerão aos funcionários holerites ou enveiopes de pagâmento, contendo os nomes
dos empregados, o período a que se refere, a discrimjnação das importâncias pagas a qualquer lÍtulo, inclusive horas
extras, adicionais, remuneração dos DSRs e do trabalho execulado nesses dias, descontos e depósilos d0 FGTS

CLÁUSULA 1Oa. INDENIzAçÃo EM cAso DE MoRTE Do EIì,PREGADo
Em caso de morle do empiegâdo por qualquet causa, o empregadot pagaÉ a fâmília desta indenização equivaìente
a í (um) salário nominal do "de cujus", que será dobrada se o evento decorrer de acidente típÌco de lrabalho.

Parágrafo Único . A inderizaçãO de que trata a presente cláusu a poderá ser substituída por seguro de vjda e
acidentes pessoais

Rüâ Hârrï l€vtn MâuÍtz, s/rÌ - 12.160 000 i
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CLÁUSULA 11A - PIS
Estabelecef que para 0 recebÌmento do Pls, em sendo necessáflo a ausênca do íuncionário dufante o horário
normal de trabalho, esta não sefá considefada para efeilo de desconto de sa ário, dos DsRs, das férias e do 13"
salá o

CLAUSULA í2A. GARANTIAS SALARIAIS NA RESCISÃO DO CONTRATO DE ÌMBALHO
Estabelecer que o saldo de salário do perÍodo tlabalhado antes do aviso pÉvÌo e do periodo d0 aviso prévro
kabalhado, quando for o caso, devefá sef pago por ocasião do pagamento geral dos deÍnais funcionários, se a
homologação da fescisão não se def antes dessê falo

CLAUSULA 13A, ESÌABILIDADE DA GESTANÌE
conceder garantia de emprego à empregada geslante, desde a conlirmação da gEvídez até 5 (cinco) meses após o
parto, fìcando vedada a sua dispensa aóitrária ou sem iusta causâ

cLÁusuLA 14â. C0MUN|CAÇÃO DE DTSPENSA
Assegurar ao empÍegado dispensado sob alegação de justa causa, a ciéncia dos rnotivos desta desDedidâ, oor
escrito, sob pena de presúmir-se injusto o despedimenio, com o conseqüente pagamento dos consectários legais
decorrentes de disoensâ sem iusla câusa

CLÁUSULA 15â. ATESTADoS MÉDIcos E/oU oDoNToLÓGIcos
Estabelecer que os hospilais deverão aceitaf os atestados médicos e odonlológicos passados poÍ facultativos do
sindicâto Proíssional, desde que os médicos sejam credencìados pelo sus e os rcferidos nosocômios não
manienham médicos do tfabalho.

CúUSULA 16A. LICENÇA PATERNIDADE
Garaniir ao empregado Ìicença de 05 (cinco) dias no trabalho, sem prejuízo do êmpfego ou salário, em caso de
nascimenlo de filho ía).

CLAUSULA 17A - AMAMENTAçÃO
Eslabeiecer que:
a) os empregadores que tenharn enhe seus empregados mais de 30 (trinta) mulhefes, com idade acima de 16
(dezesseis) anos, manterão no local de habalho lugar apropriado pafa cfianças no período de amamenlação;
b) E assegurado às mulheres, no pefíodo de amamentação, o recebimento de salário sem prestação de serviço,
durante o tempo necessárÌo para ir amamentar o Íilho, quando o empregador não cumprir com a determinacão
estabelecida no item "a" desta cláusula

CLÁUSULA
Esiabelecer
acima de 16
trabâlho um

18" - BERÇÁRrO
que os empregadores que tenham entre seus empregados mais de 30 (idnlâ) mulheres, com idâde
(dezesseis) anos, ou pai biológico que detenha a guada oficÌal de seus filhos, manterâo
berçário ou concederão crcche para os ÍÌhos das empregadas, desde o nascimento a€'ô6 de
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idade, com fornecimenlo de alimeniação, podendo a crcche ser substituída por convênio ou aiuda-cÍeche no valor de
10% (cinco por cento) do maior piso salarial por filho.

CLÁUSULA 19". CARTA DE APRESENTAçÃO
Estabelecer que as empresas Íorneçam carta de apreseniação aos trabalhadores demiLidos sem iusla causa e Que
deverá ser entregue no ato da homologação da fescisáo conÍatual.

CLAUSULA 2OA. SERVIçO MILITAR- ESTABILIDADE
EslabeleceÍ que:
a) será garantido o emp|ego ao empregado em idade de pEstação de seruiço militar, desde a incorporaÇáo e nos 30
(tinta) dias após o desligamento da unidade em que serviu, além do aviso prévio previsto na CLT|
b) a garant a de emprego será extensiva ao empregado que estiver servÌndo no Tiro de Gueffa:
c) havendo coincidências entre o horário da prestação do Íirc de GueÍa com o horáfio de trabalho, o empregado náo
sofrefá desconto do Descanso semânal Remunercdo (DSRs) e de feiados fespeclivos, em razão das horas não
lÉbalhadas por esse motivo. A estes empregados não será ìmpedrda a prestação de serviÇo no resiante da iornada

CLAUSULA 2íA. ESTABILIDADE AO ACIDENTADO DO TRABALHO
Conceder estabilidade ao acÌdentado do irabalho nos termos da Lei.

CLÁUSULA 22". APROVEITAMENTO DO EMPREGADO VITIMADO POR ACIDENTE DO ÌRABALHO OU
PORTADOR DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL
Esiabelecef que durante a vigência desta norma coletiva, os empregadores podefão aproveitaf, em funções
adequadas e com a cofrespondente redução salaial, 0s e0]pregados que, de quaÌquer forma, estejam incapacitados
para o exercício normal de suas funções em |azão de acidente do habalho típico ou moléstia proÍÌssional, desde que
autodzado pelo órgáo compeiente

CLÁUSULA 23ã, GAMNTIA AOS TMBALHADORES EIII VIAS DE APOSENÌADORIA
Garântia de emprego e saládos aos empregados que eslejam há 2 (dois) anos da aposentadoria prcporcional ou
integral, desde que o empregado possua 5 (cinco) anos ou flìais de serviços prestados na mesma empresa, Íicando o
empregado obdgado â avisaf o empregadof por esc to Adqujrido o direjto cessa a estabilidade.

Parágrafo Único. Os empregadores comprometem se a noticiar a seus empÍegados que conlem com 5 {cinco) anos
ou mais de serviços prestados na Ínesma empresa, o benelício fixado na cláusula 23 supra

CLÁUSULA 24A. FORNECIMENTO DE UNIFORME
Estabelecer que as emprcsas fornecerão, gratuilamenle, por ano, uniformes, quando exigido o

l,r/
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CLAUSULA 25' - GARANTIAS AO EMPREGADO ESTUDANTE
Estabelecer que os empregadores concedeÉo abono de faltas aos erÌtpregados estudanles, nos dias de exames
escolâres oficjais, mediante prévia comunicação, com 48 (quarentâ e oito) horas de antecedência e coÍnprovação
posterior no mesmo lapso de tempo.

CLÁUSULA 26' . FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEçÃO
Estabelecer que os empÍegadores forneceráo aos seus empregados, gratuitamente, todos os equipamentos de
proieção indÌvidua, para o exercício das respectivas funçoes, na conformidade da legislação sobre higiene,
segurança e medicina do trabalho, sendo obrigatório o uso pelo ernpregado.

L CLÁUSULA 27' . INTERRUPçÃO DO TRABALHO POR PARTE DA EMPRESA
Estabelecer que a interrupção do kabalho por responsabilidade da empresa não poderá sêf desconlâda ou
comoensada oosteriormente

CLÁUSULA 28" . AUsÊNcIAs JUSTIFIcADAs
Estabelecer que os empfegados poderão deixar de comparecer ao trabaÌho, sem prejuizo dos salários, nos seguintes
casos:
a) por 3 (1És) dias consecutivos em virtude de mode de fìlhos, cônjuge, imão, pais e avós, inciusive padrasto ou
madrasta, coÍnpanheiro ou companheúa, sogfo ou sogra.
b) por 5 (cinco)diâs consecutivós em virtude de casamento.

CúUSULA 29a. MENSALIDADE SINDICAL
As emprcsas desconlâfão em folha de pagamento, dos empregâdos associados do sindlcato profissional, a
importância correspondente à mensalidade socjal, colocando tais valores à disposição da entidade sindical em sua
sede, até o dia 10 (dez) de cada mês e, em caso de atraso, com a devida corrcÇão rnonetáÍia, revertidos a favor da
entidade sindical Para o desconto, é mister â ânuência expressa do lrabalhador, perante o sjndicato profissional, no
ato de sua sindicalizaÇão.

CLAUSULA 3OA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAIìTENTO
Estabelecer que as empresas desconiarão eÍn folha de pagaÍnento, os valores de convénios médicos ulilizados
através do sindicato profissional, desde que solicitado e autoÍìzâdo por escrito pelos trabalhadores, nos tennos do
artioo 462 da CLT

CLAUSULA 314. VALE TRANSPORTE
Eslabelecer que os empregadores concederão aos seus empregados Vale Tfansporte de conformidade com a
legislação vÌgente.

CLÁUSULA 32 - REFEITóRIO
Estabelecef que as empresas
trabalho, com mesas, cadeiras,
pia

deverão manler local próprio

bebedouro de água, utensílios
para refeiçoes e lanche, inde

Para os començais, banho-mad
de
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CLAUSULA 33'. VESTIARIOS, ARMARIOS E BANHEIRO
Esiâbelecef que as ernpresas manterão vestiários rnasculinos e femininos, com annários individuâis, e nos locais de
serviços, banheiros para uso exclusivo dos empregados

CLÁUSULA 34" . EXAMES MÉDICOS
Estabelecer que os exames médicos para admissão e dispensa, beÍn como os exames periódicos pfevÌslos em lei,
serão custeados oelas enìDresas.

CLÁUSULA 35".ANOTAçÃO DA FUNÇÃO NA CTPS
Estabelecer que as empresas fìcam obrigadas a promover a anolação correta, na CTPS, da função efetivamente
exeÍcida pelo empregado, de acordo com o CB0

cLÁUSULA 36". PLANTÁo A DIsÌÂNcIA
Esiabelecer que as empresas remunerarão os funcionáfos que estiverem de sobreav so (p antão à distância), corn
adicional de 50% (cinqüenta pof cento) sobre a hofa norÍnal.

CúUSULA 37" - AVIso PRÉVIo
Estabelecer que aos ernpÍegados com 45 (quarenta e cinco) anos de idade que contem com 05 (cinco) anos ou mais
na mesma eÍnpresa, dispensados sem justa causâ, será concedido aviso prévio de 45 (quarenta e cinco) dias,
pfevâlecendo a disposíçoes ma s benéÍicas prevìsta nâ legislação vigente, 0u que venham â seÍ regulamentadas.
Parágrafo primeiro: No caso de o empregador exigiÍ o cumprimenio do av so prévio, 15 dias serão necessariamente
indenizados.

CLÁUSULA 38A . NORMAS FAVOMVEIS
Eslabelecer que a promulgação de legislação ordináda e/ou complementaÍ dos pfeceilos constitucionais subslituirá,
onde aplicável, difeitos e deveres previslos neste acordo, ressalvando-se sempre as condições rnais favoráveis aos
kabalhadorcs

CLAUSULA 39A. PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM
O ernpregador, quando designar o empregado pafa serviço externo, pagará iodas as despesas de viagem, ou seja,
hospedagem, transporte, refeição e outras despesas nerentes ao serviço externo executado, necessárias e em valor
Justo, e comprovadas alÍavés de nola fiscal, ou em recibo quando isto não Íor possÍveJ.

CLÁUSULA 4()a . LANCHË PER|ODO NoTURNO
0 empregador fomecerá lanche na saída do empregado lotado no periodo noturno, e refeição no intervalo de 22hs às
1.30hs.

CLAUSULA 41A - FERIAS
Esiabelecer que o início das férias não poderá coincidìr com sábados, domingos e feriados ou
devendo ser fixado a parlir do prirneiro dia útil da semana, sendo o seu pagamento eÍeiuado

sados,
(dois) dÌas
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seu inicio. As empresas deverão comunicaf sua intenção de conceder férias coletvas ao [4inistério do Ìrabalho, ao
sindicato e aos trabalhadofes abranqidos por este acordo, nos temos da legislação vigente

cLÁusuLA 42a. RECEBTMENTOS QrJE C0MP0Ê[/r REIIIUNERAçÃO
Os prêmios de qualquer natureza, desde que habituais e quarìdo contratados durante a vigência do contrato de
trabalho, deverão sef mencionados na C T.P.S.

CLÁUSULA fi - ÁGUA
As empresas colocafão em suas dependências e nos locais de lrabalho reservatódo de água potável.

CLÁUSULA 44 - RECONÌRATAçÃO
Readmitido o empregado no prazo de 1 (um) ano, na íunção que exercia, não será celebrado novo contfato de
experiência, desde que cumpddo iniegralÍnente o anterior

CLÁUSULA 45' . CURSOS E REUNIÕES OBRIGATÓRIAS
Quando realizados fora do horário nofma, os cursos e reufiões obÍgaiórios terão seu lempo remunefado como
kabalho exhaordiná 0.

CLÁUSULA 46'. PAGAMENTO DE SALÁRIO AO ANALFABEÏO
O pagamento de salário ao empregado analfabeio deverá ser efetuado na presença de 2 (duas) testêmunhas

CLÁUSULA 47' . RELAçÃO NOMINAL DE EMPREGADOS
As empresas encaminharão à entidade profissional cópiâ das Guias de Contnbuição SindÌcal, Assistencial e
associâliva, com relação nominal, bem como guia prcvidenciáÍia, no pÍazo máximo de 30 (trinla) djas após o
desconto.

CLÁUSULA 48A . MULTA POR DESCUMPRIIìTENTO
Esiabelecer multa por descumprimento de quaisquer das cláusu as da presenle norma coletiva, com exclusão das
cláusulas que tenham preeslabelecido, no importe equivalente a 2% (dois por cento) do maiof piso salaial da
catego a, pof empregado, em favor da parte prejudicada.

Cláusula 493: Cesta Básica

0s estabelecimentos de serviços de sâúde situados em sua base territorial concedeÍão, mensalmente e

sljldrcato das santas câsr! de l,liseücórdrâ

incondicional, até o dÌa 15 de cada mês uma cesla básica de alimentos de marcas de quâJidade reconhecida na
região com a composição abaixo, devendo ser retirada pelo empregado na empresa, ou onde esta indicar, no prazo

de 20 dias coniando da data inicial da enlrega, exceto em câsos justiíÌcados ou quando o empregador der Ínotivos

pessoâ pafa fazer a respecliva entrega neste pefíodo.
Composição da Cesta Básica
10 kg de arroz

(
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03 kg de feijão
03 latas de óleo de soja

% kg de caíé torado e moÍdo
05 kg de aÇúcaf refinado
% kg de farinha de mandioca
01 kg de farinha de t go
01 kg de macarfão
%kg de fubi)
01 pcte de biscoito doce ou salgado

i 02 extrâtos de tomate 3509
Parág.afo primeiro. Tendo em vista o cunho social do íomecimento da cesta básica, que visa abastecef os

trabalhadores com alimentos fìca vedada a sua substituição dos produtos porqualquer oulÉ que não seja almento.
Parágrafo segundo: A cesta básÍca a que alude a pÍesente cláusula não integfa, para qualquer efêito, a

remuneração do empregado, inclusive o seu salário de contÍbuição para Íins de seguridade social, devendo ainda,

integrar 0 sjstena pAT (PÍogmma de Alimeniaçào do Trabalhadorl.

CLÁUSULA 50' - PAGAMENTO DE SALARIOS
Os empregadores que efetuarem o pagamento dos saláÍos e demais direitos de seus empfegados através de
cheques, deverão fazê-lo em dia e horário de expedienle bancário, proporcionando aos empregados o direito de se
ausentarem do kabalho, para descontal esse cheque, dentro do hoÉrio de Íuncionamento dos bancos sacados,
excluindo-se os horáíios de refeição, obedecida a escala da administração.

CLAUSULA 51A . JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO
ì Eslabelecer que é faculdade de empfegados e empregadores, por acofdo escdto, nos moldes da legislâção vigente,
íixarcm a jornada especial '12 x 36, diurno e noturno, ou seja, doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso, e
I (uma) hora para refeição com 1 (uma) folga no mês e pagamento de 6 (seis) horas extms mensais ou 2 (duas)
folgas mensais.

Parágrafo Único. O esiabelecido no capul da presente cláusula não prejudicará as condições mais benéíicas
conslantes de acordos individuais, ou integrantes dos conlratos de trabalho dos empregados.

CLÁUSULA 52A. MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO
Estabelecer que, sem prejuízo da catacierização da justa causa prevista no artigo 483, leira "d", da C.L.T., os
empregadores pagarão multa equivalente a 2% (dois por cento) ao mês calculada pró /afa dia, caso não satisfaçam,
nos prazos previstos em lei, os salários, as gratificações natalinas e a reÍrìuneração ou o abono de féIias.
CLAUSULA 53A. QUADRO DE AVISOS
Estabelecer que os hospjtais manterão quadro de avisos, onde devefão ser Íxados os editais e
do sindicato pfofissional e de intefesse da categoÍia, desde que autoÍizados pela dircção d0
sau0e.

outfos comunicados
eslabeleclmqìto de

_-__::._ _)

./.,,

Ru,ì HâÍy Lesh NÍâuitz, s/n 12460 000 Campos doJordào SP



Slrdcatr des Sanias Cãsâs dê lÌÊèicórdìã
e ]ìúspilàl€ F.lâDkôpi.os d. Vâ'e ió Paraìb3
Lllorâi Nürl€ € Alla f,,larllqretê

csFrr"
CLÁUSULA 54'.ABONO DE FALTA PARA LEVAR FILHO AO MÉDìCO
Assegurar ao empregado o difeÌto à ausênca remunerada de 1 (um) dia, por sernesÍe, para leval ao médico, filho
menor ou dependente pÍevidenciárjo de até 6 (seis) anos de idade, rnediante cornprovâção no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas.

CLÁUSULA 55A - NOMENCLAÍURA
Todos 0s obfeiros serão registfados nas respectivas funções

cLÁusuLA 56.. CONTRtBUTçÃO ASSISÌENCIAL
Os empregadores descontarão mensalrnente dos saláios de seus empregados sócìos e não sócios do sindicato a
respectiva contribuiçáo assisiencial, desde que aprovada por assembléia dos integrantes da categoria respecliva,
convocada com a antecedência prevista estatutariamente, através de edital a que haja sido dada ampla publicidade
fazendo o pedinente depósito da respeciiva valia, em favor do sindicâto prcÍissional, em guia própria, fornecida pelo
sindicato eÍì rede bancá a, ate o dla 10 de cada mês, 0u pagamento drrclo na Íesoufa a do sindicato alravés de
cheque nominal e cruzado. 0 recolhìmento de refeida conlíbuiçã0, referente ao 'l3o salário deverá ser efeluada em
pdruE o  ur  r lo  d {o  u  u io  re ,  rÁ ,

Parágrafo primeiro: O percentual de desconto da contribuição assislencial, apncvado na assembléia geral sefá de
1,5% (um e meio por cento) da remuneraçáo bIUtâ de cada mês

ParágraÍo segundo: A cont buição assistencial será desconiada dos salários, horas extras, férias, gratificações
natalinas, ou abonos, eventualmenle conquistados pelo sindicâto eÍn benefício de componentes ou de todâ â
categoria.

Parágrafo terceiro: A contribuição em leÌa náo sefá descontada das verbas rescisórias

Parágrafo quarto: o descumprirnento de quâlquer das condições acima eslabe ecidas, acarÍêtará ao ìnffator a multa
de 2% (dois por cento) do rnontante devido, sendo que, na hipólese de não pagamenlo, arcará o infrator, também
com os juros momtórios e a coneção monetária, calculada nos mesmos moldes posta pela legislação para as
obrigações kabalhistas.

Parágrafo quinto: Subordina-se o desconto a possibilidade de oposição individual e por escrita âté 15 (quinze) dias
após a assinatufa da presente Convenção Coletiva, comunicando-se tal oposição ao Sindicaio ProÍissÌonalvia coneio
ou pessoalmenie, em consonância com a decisão proferida peìo Colendo SUPREI\,40 TRIBUNAL FEDERAL no RE
220.770-1lRS, sendo que valerá como data de oposição, 0 registfo que constar na poslagem d0 correio.

Parágrafo sexto: O Sìndicato Pfofissional envialá as empresas, até o dia 20 de dezembto de 2009, uma istagem
contendo o nome dos empregados que apfesentafam a carta de oposição deferida pe a entÌdâde s ndical

Parágrafo sétimo: As empresas se comprcmetem a fã0 Íazercm qualquef movimentaçáo favorá
contribuição assislencial.
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CLÁUSULA 61. - VIGÊNcIA
A presente Convenção coleiiva de irabalho terá vigência a partr 0l de maio de 2010 e término em 30 de abril de
2011. oara todas as cláusulas.

São Paulo, 14 de dezembm de 2010
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SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS
DE SAÚDE DE SÂO JOSE DOS CA[/POS

CLAÚSULA 57. C0NTRTBUTÇÃO NEG0CtAL PATRONAL

Fica estabelecida a conlribuição negocial patronal no impo e de 12 "k I doze por cento), a ser paga em duas
parcelas de 6% cada uma , incidindo o releÍido peÍcenlual sobre a Íolha de pagamenlo do mês maio de 2.010 da
categorla abrangìda poÍ esta convenção coletiva de habalho,devidamente corrigida pelo indice estabelecdo na
cláusula 1", devendo o recolhimenlo ser efetuado en3110712010 e 31h01201A.

Parágrafo primeiro: Os estabeleciÍìlentos de saúde que estejam quites corn a coftribulção confederativa ficam isentos
da contribuição negocial patronâ1.

Parágfafo segundo; Na hipótese de atraso no pâgamento da referida contdbuiÇáo, haverá lncidéncia dê multa no
petcentual de 20l' (dois por cenlo), juros de 1% (um por cenio) ao mês, tudo a incidif sobre o valor pdncipal
devidamenfe conigido.

CLAÚSULA 58' VIOLÊNCA DOMÉSTICA - Fica mnvencionâdo que será concedido 1 (um) dia de Íotga à
tfabalhadofa que sofref agressão física por parte do esposo ou companheiro, uma vez por ano, desde que
comprovado por Boletim de Ocorrênciâ da autoridade po ical de seu domicíio

CLAUSULA 59' PREVENçÃO DO CANCER FEIlllNlNO (recomendação) - Fica convencionado que os
empregadores recomendarão aos seus serviços de medicina ocupacional a inclusáo do exâme prevenlivo de câncer
pafa suas trabalhadoras, por ocasião do exarne periódico.

CLÁUSULA 60A. DATA.BASE

CPF n' 928.974.448100


