ShdicatodâsSantâsCasasde fulis€ÍicóÍdta
doVãìèdo P€ralba

OSFIL
Convençâo
Coletiva
deTrabatho
2U1nU2

SUSÇITANÏE;
SINDICATO
DOSEMPREGADOS
EMESTABELECTMENToS
DEsERVIçOS
DESAúDE
DESÃO
J0sÉDoscAMPosE REGIÃo.
Entidade
Sindical
Profissional,
representando
ascidades
constante
decarta
sindical
anexa,
comsede
naPraça
Londres
n"47,Jd,Augusta,
SãoJosó
dosCampos,
Sp,devidamente
inscrÍto
nocNpj/MF
sobo n"72.308.37210001.90.
susclTÂDor
slNDlcATo
DAssANTAs
cAsASDEMtseRtcóRDn
EHosptTAts
FTLANTRóptcos
DovALEDo
PAMÍBA,LITORAL
NORTË
E ALTAMANTIQUEIRA,
Enridade
sindical
Econômica,
representando
as cidades
constantes
decartasindical
anexa,
comsedenaRuaHarryLewinMauriz,s/n,Campos
doJordã0,
Sp,devidamente
inscrita
noCNPJ/MF
sobo no05.4S8.i1610001_3S,
Entleasparles
supraaludidas,
Íicaestabelecida
a presente
Convenção
queorapactuam,
Coletiva,
nasseguintes
cláusulas
econdições:
GúUSULA
í! - REAJUSTE
SALARIAL
Correção
dosalário
parth
a
de1odemaio
de2011.
nopercentual
de6,30%
( seisinteiros
e trêsdécimos
porcento),
incidente
sobre
ossalários
de30deabril
de201
i.
PaÍáglafo
primeiro:
aseventuais
diferenças
deconentes
dosreajustes
pÍopostos
deverão
serpagas
con1untamente
comasfolhas
.Í,
depagamento
dosmeses
deagosto
esetembro
de2'01semqualquer
multa
ouacráscimo.
Parágrafo
segundo:
seÍáo
compensadas
todas
asantecípaçÕes
legais,
convencionais
ouespontâneas
concedidas
no
período
revisando,
noslermos
daInstrução
Normativa
no1docolendo
TRIBUNAL
supERioR
DoTMBALH0.
Parágrafo
terceiro:
aosempregados
admitidos
apósa data-base
seráassegurado
proporcional
o reajuste
salaÍial
à
1/12
pormêskabalhado,
avos
CLÁUSULA
2' ,PISOSALARIAL
'
A parlirde1 demaiode20'l'1,osempregadores
obedecerão
pÍsos
aosseguintes
sarariaisr
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CLAUSULA
3"- ANUÊNIO
Em01/05/99,
Índou-se
a concessão
portempo
doadicÍonal
quefoìmantido,
deseruÌç0,
quee$tiver
noenlanto,
novalor

pago
sendo
pelaempresa
em30/04/99,
exclusivamente
aosempÍegados
quetiverem
nomínimo
umanodecasaem
30/04/99'
destacando-se
nohorerite
o varordo
úrtimo
pago
adicionar
aoobreiro.
CLAUSULA
4A. HORAS
EXÏMORDINÁRhS
Estabelecer
queashoras
extraordínârias,
excedentes
dajornada
legal,
terão
acróscimo
porcento)
1000/o
(cem
sobre
o
valor
dahora
normal.

CLÁUSULA
5A- ADICIONAL
NOTURNO
Fica
assegurado
aosempregados
lotados
noperiodo
danoite,
adicÌonal
noturno
equivalente
a 45%(quarenta
e cinco)
dahora
para
diurna,
o trabalho
realizado
entre
22:00
horas
deumdiaatéasS:00
horas
dodiaseouinte.

cLÁusuLA
ô.- SALÁRo
suBsTtTUJçÃo
Estabelecer
queaoempregado
chamado
a substituh
oulro,
serágarantÍdo
igualsalário
dosubstituído,
enquanto
perdurar
a substituiçã0,
semconsiderar
asvantagens
pessoais,
quea substituição
desde
por
prazo
seja
superior
a 30
(trinta)
dias.
CLÁUSULA
7' .DIRIGENTE
SINDICAL
EA EMPRESA
Estabelecer
queo dhigente
stndicaÍ,
no exercício
desuaÍunçã0,
desejando
manteÍ
contato
coma empresa,
tefá
garantido
o atendimento
pelorepresentante
queaempresa
designar.
CLÁUSULA
8a,sAúRIoADMISSÃo
Ficagarantido
aoempfegado
paraa função
admitido
deoutro,
dispensado
semjustacausa,
igualsalário
aodo
substituído,
semconsiderar
asvantagens
pessoaÌs,
CúUSULA
9A.COMPROVANTE
OEPAGAMENTO
Estabelecer
queasempresas
fornecerão
aosfuncionários
holerites
ouenvelopes
depagamenlo,
contendo
osnomes
dosempregados,
que
o periodo
a
serefere,
a discrimÌnação
pagas
dasÍmportâncias
a qualquer
título,
Ìnclusive
horas
extras,
adicionaÍs,
remuneração
dosDSRs
e dohabalho
executado
nesses
dias,descontos
e depósÍtos
doFGTS.
cLÁUsuLA
10a.tNDENtzAçÃo
EMcAsoDEMoRTE
DoENTpREcADo
Emcasodemorte
doempregado
porqualquer
causa,
pagará
o empregador
afamÍlìa
destaindenÌzação
equjvalente
a1
(um)salário
nominaldo
"decujus",
queserádobrada
seo evento
deconer
deacidente
típico
detrabalho.
Parágrafo
Único' A indenização
de quetrataa presente
poderá
porseguro
cláusula
sersubstituida
devidae
pessoais,
acidentes
CLÁUSULAí1A-PIS
quepara
EstabeleceÍ
o recebimento
doPlS,emsendo
necessário
a ausência
dofuncionário
durante,o
normal
horário
detrabalho,
estanãoseráconsiderada
paraeÍeito
dedesconto
desalário,
dosDSRs,
dasférias
edo130salárÌ0..
.
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CLAUSULA
12A.
GAMNTIAS
SALARIAIS
NARESCISÃO
DOCONTRATO
DETRABALHO
Estabelecer
queo saldo
desalário
doperÍodo
trabalhado
prévio
antes
doaviso
edoperíodo
pÍèvio
doaviso
tÍabalhado,
quando
foro caso,
deveÉ
serpagoporocasião
dopagamenio
geral
dosdemais
funcionários,
sea nomotogação
da
rescisão
nãosederantes
desse
falo.
CLÁUSULA
í3'. ESTABILIDADE
DAGESTANTE
Conceder
garantia
deemprego
à empregada
geslante,
desde
a confìrmação
dagravidez
até5 (cinco)
meses
apóso
parto,
Íicando
vedada
asuadispensa
justa
arbikária
ousem causa,
cúUsuLA14,- coMUNrcAçÃo
DEDlspENsA
Assegutar
aoempregado
dispensado
sobalegação
dejusta
causa,
a ciência
dosmotivos
porescrito,
desla
despedida,
sobpenadepresumir-se
injusto
o despedimento,
como conseqüente
pagamento
dosconsectários
legaìs
decorrentes
dedispensa
semjusta
causa,
CLÁUSULA
15a.ATEsTADos
MÉDicoS
E/oUoDoNÏoLÓGIGoS
Estabelecer
queos hospitais
deverão
aceìtar
os alestados
mêdicos
passados
e odontolôgicos
poríacultativos
do
Sindicato
ProÍìssjonal,
queosmédicos
desde
sejam
credenciados
peloSUSe osreferidos
nosocômios
nàomantenham
médicos
dotrabalho.
cúusuLA16a.LTCENçA
PATERNÍDADË
Garantir
aoempregado
licença
de05(cinco)
diasnokabalho,
semprejuízo
do emprego
ou salário,
emcasode
nascimento
deÍilho(a),
cLÁusuLA
17.- AMAMENTAçÃo
que:
Estabelecer
a1os empregadores
quetenham
entreseusempregados
maisde 30 (trinta)
mulheres,
comidadeacima
de 16
(dezesseis)
anos,mantetão
no localde trabalho
paÍacÍianças
lugarapropriado
no periodo
de amamentação;
b) É assegurado
às mulheres,
no perÍodo
deamamentação,
o recebimento
de salário
semprestação
deservÍço,
durante
o tempo
necessário
parair amamentar
quando
o Íìlho,
o empregador
nãocumpÍjr
coma determinação
es[abelecida
noitem
"a"desta
cláusula,
cLÁusuLA
í8a- BERçÁR|O
Estabelecer
queosempregadores
quetenham
enkeseusempregados
maisde30(trÌnta)
muÌheres,
comidadeacima
de16(dezesseis)
anos,
oupaibiolÓgico
quedetenha
a guarda
oÍÍcial
deseus
fÍlhos,
manterão
nolocai
detrâbalho
um
berçário
ouconcederão
paraos filhosdasempregadas,
creche
desdeo nasclmento
até06 meses
deidade,
com
fornecjmento
podendo
dealimentação,
a creche
porconvênio
sersubstituída
ouajuda-creche
novalor
de10%(cinco
porcento)
pisosalarial
domaior
porfilho,
cLÁusuLA
19a.CARTA
DEAPRESENTAçÂO
Estabelecer
queasempresas
fomeçam
caÍadeapresentação
aoskabalhadores
demitidos
semjlrstãcasaÈiluÉ
deverá
serentregue
noatodahomologação
darescisão
contratual,
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. sERVIçO
cLAusuLA
_ ESTABTLTDADE
20a
MÍLtTAR
Estabelecer
oue:
a)serágarantido
o emprego
aoempregado
emidade
deprestação
deservìço
militar,
desde
a incorporaçâo
e nos30
(trÍnta)
diasapóso desligamento
da unidade
em que serviu,
alémdo avisoprévioprevisto
na CLT;
b) a garaniia
de empregoserá extensiva
que estìverservindono ïiro de Guena:
ao empregado
c)havendo
coincidôncìas
entreo horário
daprestação
doTirodeGuerra
como horàrio
detrabalho,
o empregado
não
sofrem
desconto
do Descanso
Semanal
Remunerado
(DSRs)
e deferiados
respectivos,
em r3zão
dashorasnão
trabalhadas
poressemotivo.
A eslesempregados
nãoseráimpedida
aprestação
deserviço
norestante
dajomada.
CúUSULA
21a.ESTABILIDADE
AoACIDENTADo
DoTMBALHo
Conceder
estabilidade
aoacidentado
dotrabalho
nosteÍmos
daLei,
cLÁusuLA22â' APRovEITAMENTo
poR AcTDENTE
Do EMPREGADo
vJTTMADo
Do TRABALHo
ou
PORTADOR
DEMOLÉST|A
PROFISSTONAL
Estabelecer
quedurante
a vigência
desta
norma
coleuva,
osempregadores
poderão
aproveitar,
emfunções
adequadas
e coma correspondente
redução
salarial,
os empregados
que,dequalquer
Íorma,
estejam
incapacitados
parao
exercício
normal
de suasfunções
em razâode acidente
do trabalho
profissional,
típicoou moléstia
que
desde
autorizado
peloórgão
competente.
CúUSULA
ma, GARANTIA
Aos TRABALHADoRES
EMVIASDEAPoSENTADoRIA
Garantia
deemprego
e salários
aosempregados
queestejam
há 2 (doìs)
proporcionat
anosda aposentadoÍÍa
ou
integral,
queo empregado
desde
possua
5 (cinco)
anos
oumais
deserviços
prestados
namesma
empresa,
ficando
o
empregado
obrigado
a avisar
o empregador
porescrito,
Adquirido
o direito
cessa
aestabilidade.
Parágrafo
Único
" Osempregadores
comprometem-se
a notícjar
a seusempregados
quecontem
como (cjnco)
anos
oumaís
prestados
deserviços
namesma
empresa,
obêneficio
Íixado
nacláusula
23supra.
- FORNECIMENTO
CLÁUSULA
24á
DEUNIFORME
Estabelecel
queasempresas
forneçerão,
gratuitamênte,
porano,uniÍormes,
quando
exigido
o usopeloempregador,
CúUSULA25á.
GARANTIAS
Ao EMPREGADo
ESTUDANTE
Estabelecer
queos empregadores
concederão
abono
defaltasaosempregados
estudantes,
nosdiasdeexames
escolares
oÍiciais,
préviacomunicação,
mediante
com48 (quarenta
e oito)horasde anlecedência
e comprovação
posterior
nomesmo
lapso
detempo.
CLÁUSULA
26.. FoRNE0IMENTo
DEEQUIPAMENTo
DEPRoTEÇÃo
queos empregadores
Estabelecer
fomecetão
aosseusempregados,
gratuitamente,
todosos equÌpamentq$
de
proteçào
parao exercÍcio
indivÌdual,
dasÍespectivas
funções,
naconformidade
qguiânça
dalegislação
sobre
higiene,
e
medicina
dokabalho,
sendo
pelo
obrigalório
o uso empregado,
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cLÁusuLA
pORPARTE
27.- INTERRUPçÃO
DOTMBALHO
DAEMPRESA
Estabelecer
quea interrupção
por responsabilidade
do trabalho
da empresa
nãopoderá
serdescontada
ou
compensada
posleriormente.
. AUsÊNcÍAs
CúUSULA
28a
JUSTIFIcADAs
queosempregados
Estabelecer
poderâo
deixar
decompareceÍ
aotrabalho,
semprejulzo
dossalários,
nosseguintes
a) por3 (hês)diasconsecutivos
emvirtude
demorte
defìlhos,
paise avós,inclusive
cônjuge,
padrasto
irmã0,
ou
madrasta,
companheiro
oucompanheíra,
sogro
ousogra.
b)por5 (cìnco)
diasconsecutivos
emvirtude
decasamento.
CLÁUSULA
29"- MENSALIDADE
SINDICAL
Asempresas
descontarão
emfolhadepagamento,
dosempregados
associados
dosìndicato
profissional,
a importâncÍa
correspondente
à mensalidade
social,
colocando
taÍsvalores
à disposÍção
daentidade
sindical
emsuasede,
aléo dÍa
10(dez)
decadamêse,emcasodeatÍaso,
comadevida
coneção
monetária,
ievertidos
aÍavordaentidade
srndicai.
Parao desconto,
é mistera anuência
expressa
do trabalhador,
peÍante
o sindicato
proÍìssionai,
noatode sua
síndicaiizaçã0.
CLÁUSULA
3OA.
DESCONTOS
ETü
FOLHA
DEPAGAMENTO
EstabeleceÍ
queasempresas
descontarão
emfolha
depagâmento,
osvalores
deconvênios
médicos
utilizados
através
dosíndicato
ptoflssional,
quesolicitado
desde
porescrito
e au[onzado
pelostrabalhadores,
nostermos
doartigo
462da
CLT,
. VALE
CLÁUSULA
31A
TRANSPORTE
Estabelecer
queos empregadores
concederão
aosseusempregados
ValeTransporte
de conformidade
coma
legislação
vigente.
CúUSULA
32. REFEITÓRo
Estabelecer
queasempresas
próprio
deverão
parareÍeições
manter
Iocal
e lanche,
independente
dolocal
dekabalho,
commesas,
cadeiras,
bebedouro
deágua,
para
utensílios
oscomençaÍs,
geladeira,
banho-maria,
lixeira
e pia
CLÁUsULA
33ã.VESTIÁRIoS,
ARMÁRIoS
EBANHEiRo
queasempresas
Estabelecer
manterão
vestiários
masculinos
e femininos,
comarmários
individuais,
e noslocajs
de
serviços,
parausoexclusivo
banheiros
dosempregados.
CLÁUSULA
34A.EXAMES
MEDICOS
Estabelecer
queosexames
paraadmissão
médicos
e dispensa,
periódícos
pte{.,rtss
bemcomoosexames
s{ï lei,
serão
pelas
custeados
empresas.

cLÁusULA
3sa.ANorÂçÃo
DAFUNçÃo
NAcTps
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'

SindicalodasSanlasCasasde MiseÍicóróra
e Hospitais
FilantròpÌcos
doValedo p€rãÍba

OSFIL
Estabelecer
queasempÍesas
fÌcamobrigadas
a promover
a anotação
correta,
naCïpS,dafunção
efetívamente
exercida
pelo
empregado,
deacordo
como CBO.
CúUSULA
36a- PLANTÃo
A DISTÂNCIA
Estabelecer
queasemptesas
remuneÍalão
osfuncionários
queesliverem
desobreavlso
(plantão
à distância),
com
adicionaÍde
(cinqüenta
5070
porcento)
sobre
a hora
normal,
, AVISO
CLAUSULA
37A
PRÉVIO
Estabelecer
queaosempregados
com45(quarenla
e cinco)
anos
quecontem
deidade,
com05(cÍnco;
anos
oumats
na mesma
empresa,
dispensados
semjustacausa,
seráconcedido
avisopréviode 45 (quarenta
e cinco)
dias,
prevalecendo
adisposições
maìsbenéficas
prevista
nalegìslação
vigente,
ouquevenham
aserregulamentadas.
Parágrafo
'15
primeiro:
Nocasodeo empregador
exigir
prévÌ0,
o cumprimento
doaviso
diasserâo
necessariamente
indenizados.
CLÁUSULA
38A.
NORMAS
FAVORAVEIS
Estabelecer
quea promulgação
de legislação
ordjnâria
e/oucoÍnplemenlar
dospreceitos
conslitucionajs
substjtuirá,
ondeaplicável,
direitos
previstos
e deveres
neste
acordo,
ressalvando-se
sempre
ascondições
maisÍavoráveis
aos
trabalhadores.
- PAGAMENTO
CúUSULA
39A
DEDESPESAS
DEVIAGEM
0 empregador,
quando
designar
o empregado
paraserviço
pagará
externo,
todasasdespesas
deviagem,
ouseja,
hospedagem,
transporte,
refeição
e outras
despesas
inerenles
aoserviço
externo
execulado,
necessárias
e emvalor
justo'e comprovadas
atfavés
denotaÍìscal,
ouemrecibo
quando
ìstonãoforpossÍvel.
CLÁUSULA
40'. LANCHE
PERíODO
NOTURNO
0 empregador
Íornecerá
lanche
nasaÍda
doempregado
Íotado
noperíodo
notumo,
e refeição
nointervalo
de22hsàs
í.30hs.
- FÉRhS
CLÃUSULA
41a
Estabelecer
queo início
dasférias
nãopossa
coincidìr
comsâbados,
domingos
e feriados
oudiasjá compensados,
devendo
serfixado
aparth
doprimeiro
diaútiìdasemana,
sendo
o seupagamento
eÍetuado
2 (dois)
diasantes
deseu
início,
As empresas
deverão
comunicar
suaintenção
deconceder
férias
coletivas
ao MinÍstério
doTrabalho,
ao
sindicato
e aostrabalhadores
poÍesteacordo,
abrangÍdos
nostermos
daiegíslação
vigente.
cLÁusuLA
42a.REcEBtMENTos
euEcoMpoEM
REMUNERAçÃo
0s prêmios
dequalquer
naÌureza,
desdequehabituais
e quando
contratados
durante
a ,lgência
rio ecnÌraio
de
trabalho,
deverão
sermencionados
naC,T.p.S.
CLÁUSULA
fi - ÁGUA
Asempresas
colocarão
emsuasdependêncÌas
e noslocais
detrabalho
reservatório
deáguapotável
Rua Harry I-ewìnMauntz,s/n - 12460-000
- Caínpo$do ïordão- Sp

OSFIL
cLAUSULA
44- RECoNTMTAçÂO
Readmitido
o empregado
no prazode 1 (um)ano,nafun$oqueexercia,
nãoseÍácelebrado
novoconl"ato
de
experiência,
quecumprido
desde
integralmente
o anterior.
. CURSOS
CLÁUSULA
45A
EREUNIOES
OBRIGATÓRAS
Quando
realìzados
forado horário
normal,
oscursos
e reuniões
obrigatórios
terãoseutempo
remunerado
como
trabalho
exkaordÌnário.
CLÁUSULA
46A.
PAGAMENTO
DESALÁRIO
AOANALFABEÌO
0 pagamento
desalário
aoempregado
analfabeto
deverá
sereÍetuado
napresença
de2 (duas)
testemunhas,
cLÁUsuLA
47a,RELAçÃo
NoM|NAL
DEEMpREGADos
Asempresas
encaminharão
proÍssional
à entidade
cópia
dasGuias
deContribuição
SindicaÍ,
Assistencial
e associâtiva,
comrelação
nominal,
bemcomo
guiaprevidencÌária,
prazo
no
máximo
de30(trinta)
diasapós
odesconto,

poRDEScuMpRtMENTo
cúusüLe+a.- uuLTA
Estabelecer
multapordescumprjmento
de qualsquer
dascláusulas
da presente
norma
coletíva,
comexclusão
das
cláusulas
quetenham
preestabelecido,
no importe
equivalente
(dois
por
a 2%
pisosalarial
cento)do maior
da
categoria,
porempregado,
emfavor
prejudicada.
daparte
Cláusula
49a:Cesta
Básica
0s eslabelecimentos
deservigos
de saúdesituados
emsuabasetenitorial
concederão,
mensalmente
e incondicional,
atóo dia15decadamêsvalecestaouticketcestanovalordeR$60,00(sessenta
reais)
ParágrafoÚnico:O licketcestabásicaa que aludea presente
paraquatquer
cláusuianão ìntegra,
efeito,a
remuneração
doempregado,
inclusive
o seusalário
parafinsde seguridade
de contrìbuição
social,
devendo
aìnda,
integrar
o sistema
PAT(Programa
deAlimentação
doïrabalhador),

CúUSULA
soa.PAGAMENTo
DEsALÁRIos
os empÍegadores
queefetuarem
o pagamento
dossalários
e demais
direitos
deseusempregados
através
decheques,
devetão
íazê-lo
emdiae horário
deexpediente
proporcionando
bancário,
aosempregados
o direito
deseausentarem
do kabalho,
paradescontar
essecheque,
dentrodohorário
defuncionamento
dosbancos
sacados,
excluindo-se
os
horários
derefeíçá0,
obedecida
a escaladaadministraçâ0,
CLÁUSULA
51A,JORNADA
ESPECIAL
DETMBALHO
Estabelecer
queé faculdade
de empregados
poracordo
e empregadores,
escrito,
nosmoldes
dalegjslaqâo
vigef{â,
fixarem
a jornada
especial
12x 3ô,diurno
e noturno,
ouseja,
dozehoras
portrinta
delrabalho
e seisrJedescanso,
e1
(uma)horapanarefeìção
com1 (uma)íolganomêse pagamenlo
de6 (seis)horasexhasmensais
0u2 (duas)
fülgâ$
mensars.
PARTIGRAFO1o' Eventuais
trocasdeplantãoserãopermitidas
desdequepr.eviamente
auterimdas
pe.lr.
Adninistraçãodaemprcsa.
Iìua Harry Lewin ÌvÍari,rz,s/a - 12460-000
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Sindìcalo
dasSantâsÇas€sdê ['lisedcóf0ra

OSFIL
- O estabelecido
Parágrafo
Segundo
nocaput
dapresente
cláusula
nãoprejudicará
ascondiçoes
maisbenéÍìcas
constantes
deacordos
indíviduais,
ouintegrantes
doscontratos
detrabalho
dosempregados.
CLÁUSULA
52'. MULTA
PORATRASO
DEPAGAMENTO
Estabelecer
que,semprejuizo
da caracterização
dajuslacausa
prevista
no artigo
483,leka"d",da C.L.ï.,
os
empregadotes
pagarão
multaequivalenle
a 2%(doisporcento)
aomêscalculada
pró ratadia,caso
nãosatisfaçam,
nosprazos
previstos
emlei,ossalários,
asgratÌficações
nataÍinas
e a remuneraÇão
ouoabono
deÍérias.
CLÁUSULA
53"- QUADRO
DEAVISOS
Estabelecer
queoshospitais
quadro
manterão
deavisos,
onde
deverão
serfixados
osedìtais
e outros
comunicados
do
proÍissionale
síndicato
deinteresse
dacategoria,
queautorizados
desde
pela
direção
doestabelecimento
desaúde.
CLÁUSULA
54a.ABoNo
DEFALTA
PAMLEVAR
FILHo
AoMÉDIco
Assegurat
aoempregado
o direito
à ausência
remunerada
de'í (um)dia,porsemestre,
paralevâÍaomédìco,
Íilho
menor
oudependente
previdenciário
deaté6 (seis)
anos
deidade,
medÍante
comprovação
noprazo
de48(quarenta
e
oito)horas.
- NOMENCLATURA
CLÁUSULA
55A
Todos
osobreiros
serão
registrados
nasrespectivas
funçóes,
. CoNTRtBUtçÃo
cLAUSULA
56a
AsstSTENctAL
Osempregadores
descontarão
mensalmente
dossalárÍos
deseusempregados
sócios
e nãosócios
dosindicato
a
respectiva
contribuição
assistencial,
queaprovada
desde
porassembléia
dosintegranfes
dacategoria
respectiva,
convocada
coma antecedência
prevìsla
estatutaíiamente,
publicidade
através
deeditala quehajasidodadaampla
íazendo
o per{inente
depósito
darespectiva
valia,
emfavordosindicato
proÍissional,
pelo
emguìapróprÍa,
Íornecida
sindicato
emtedebancária,
atéo dia10decadamês,oupagamento
direto
natesouraria
dosindicato
através
de
cheque
nominaÍ
e cruzado.
O recoÍhimento
dereferida
contribuição,
reíerente
ao130salário
deverá
serefetuada
em
parcela
única
atéodia1B/'12.
0 percentual
dedesconto
dacontribuição
assistencial,
geral
apÍovado
naassembléÌa
seráde
f{ágrafoprimeirol
(ume meioporcento)
1,5%
daremuneração
bruta
decada
mês,
Parágrafo
segundo:
A contribuição
assistencial
serádescontada
dossalários,
gratificações
horasextras,
férias,
natalinas,
ouabonos,
eventualmente
pelo
conquisladossindicato
embeneÍício
decomponentes
oudetoda
acalegoria.
Parágrafo
terceiro:
A contribuÇão
emtelanãoserádescontada
dasverbas
rescÌsórias,
Pariágrafo
quarto:
0 descumprimento
dequalquer
dascondiçoes
acima
estabelecidas,
acarretará
aoinÍrator
a multa
de2%(doisporcento)do
monlante
devido,
que,nahipotese
sendo
denãopagamento,
arcará
o Ínfrator,
tambóm
com
oslurosmoratórios
e a correçáo
monetária,
posta
calculada
nosmesmos
pelalegislação
paraasobrÍgações
moldes
trabalhistas,
Parágrafo
quinto:
Subordína-se
o desconto
a possibilldade
deoposiçào
individual
e porescrltâ
até15(quinze)
dias
apósa assinafura
dapresente
Convenção
Coletiva,
comunicando-se
taloposição
aoSindicato
Profissional
viacorreio
oupessoalmente,
proferida
peloColendo
emconsonância
coma decísão
SUPREMO
FEDEML
ïRIBUNAL
noRE
220.770-1lRs,
quevalerá
sendo
comodatadeoposição,
queconstar
o regìstro
napostagem
docorreio,
Parágrafo
$êxto:0 sindicato
Prof,ssional
enviará
asempresas,
atéo dia20dedezembro
de2fl0üunralistagem
contendo
0 nome
queapresentaram
dosempregados
pela
acarta
deoposição
deferida
entidade
sindnal.
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Sindlcâto
dasSêntasCasasde MiseÍlcóÍqra
e Hospilals
Filantrópicos
doVsledo paíaiba

OSFIL
Parágrafo
sétimo:AseÍnpÍesas
secompfometem
qualquer
a nãoÍazerem
movimentação
favorável
a oposiÇão
à
conkibuição
assistencial.
pATRONAL
CLAÚSULA
57a
CONTRTBUIçÃO
NEGOCTAL
Fica
estabelecida
a conlribuição
patronal
negocial
noimporte
de12o/o(dozeporcento),
parceÍas
a serpaga
emouas
de6%cadauma, incidindo
o referido
percentual
sobre
a folhadepagamento
domêsmaiode2.011dacategoria
abrangÌda
poÍestaconvenção
coletiva
detrabalho,devidamente
peloíndÍce
corrigida
estabelecido
nacláusula
1",
devendo
o recolhimento
serefetuado
en11107t2011
e31t1012011.
Patágraío
primeiro:
0sestabelecimentos
queestejam
desaúde
quites
coma contribuição
confederativa
ficam
isenlos
daconkibuição
patÍonal.
negocial
Parágrafo
segundo;
Nahipótese
deahaso
nopagamento
dareferida
contrìbuiçã0,
haverá
incidência
demulta
no
percentual
de2%(doisporcento),
jurosde1%(umporcenio)
aomês,tudoa incidir
sobreo valorprincÍpal
devidamente
coÍrigído.
CLAÚSULA
- Ficaconvencionado
58aVOLÊNCA
DOMESTICA
queseráconcedido
1 (um)diade folgaà
trabaÍhadom
guesoÍreragressão
fisicaporpartedoesposo
oucompanheiro,
quecomprovaoo
umavezporano,desde
potBolelim
deOconência
polÍcial
daautoridade
deseudomicílio,
gLAÚsULA
594PREVENçÃo
DocANcER
FEMININo
(recomendação)Fica
queosempregadoÍes
convencionado
recomendarão
aosseusserviços
de medicina
ocupacional
inclusâo
preventivo
a
doexame
parasuas
decâncer
trabalhadoras,
poÍocasião
periodìco.
doexame
CúUSULA
60à.DATA.BASE
data-base

1'

mat0.

CLÁUSULA
61"- VIGÊNcIA
A presente
Convenção
coletivade trabalhoterávigênciaa partir01 de maio de 2011e Ìérminoem 30 de
abtil de2012,paratodasascÌáusulas.
SãoPaulo,
15dejulhode2011
SINDIGATO
DOSEMPREGADOS
EM
ESTABELECIMENTO
DESERVIÇOS
DESAÚDE
DESÃOJOSEDOSCÁMPOS

oARtosJosË
ç0NçALVES
'Prosidente
CPFn'928,974.448.00

SIí'IDJCATO
OASSAI'ITAS
CASASDEMISERICÓRDIA
E
HOSPITAIS
FItANIRÓPITÕS
DOVALEDOPARÁIBA,
LITOMLNORTE
EÂITAMANTIQUEIM

ENILEORIS
tsARRÀôAN
Presidente
CPF
n"010.111.118.53
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