
Shdicato dâs Santâs Casas de fulis€ÍicóÍdta
do Vãìè do P€ralba

OSFIL
Convençâo Coletiva de Trabatho
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SUSÇITANÏE; SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECTMENToS DE sERVIçOS DE SAúDE DE SÃOJ0sÉ Dos cAMPos E REGIÃo. Entidade Sindical Profissional, representando as cidades constante de carta sindical
anexa, com sede na Praça Londres n" 47, Jd, Augusta, São Josó dos Campos, Sp, devidamente inscrÍto no cNpj/MF
sob o n" 72.308.37210001.90.

susclTÂDor slNDlcATo DAs sANTAs cAsAS DE MtseRtcóRDn E HosptTAts FTLANTRóptcos Do vALE DoPAMÍBA, LITORAL NORTË E ALTA MANTIQUEIRA, Enridade sindical Econômica, representando as cidades
constantes de carta sindical anexa, com sede na Rua Harry Lewin Mauriz, s/n, Campos do Jordã0, Sp, devidamente
inscrita no CNPJ/MF sob o no 05.4S8.i1610001_3S,

Entle as parles supra aludidas, Íica estabelecida a presente Convenção Coletiva, que ora pactuam, nas seguintescláusulas e condições:

GúUSULA í! - REAJUSTE SALARIAL
Correção do salário a parth de 1o de maio de 2011. no percentual de 6,30% ( seis inteiros e três décimos por cento),
incidente sobre os salários de 30 de abril de 201 i.

PaÍáglafo primeiro: as eventuais diferenças deconentes dos reajustes pÍopostos deverão ser pagas con1untamente
com as folhas de pagamento dos meses de agosto e setembro de 2'01 .Í, sem qualquer multa ou acráscimo.

Parágrafo segundo: seÍáo compensadas todas as antecípaçÕes legais, convencionais ou espontâneas concedidas noperíodo revisando, nos lermos da Instrução Normativa no 1 do colendo TRIBUNAL supERioR Do TMBALH0.

Parágrafo terceiro: aos empregados admitidos após a data-base será assegurado o reajuste salaÍial proporcional à1/12 avos por mês kabalhado,

CLÁUSULA 2' ,PISO SALARIAL
A parlir de 1 ' de maio de 20'l '1, os empregadores obedecerão aos seguintes pÍsos sarariaisr
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Sindicato das Santas Câsas de MlseÍicórdia

CLAUSULA 3" - ANUÊNIO
Em 01/05/99, Índou-se a concessão do adicÍonal por tempo de seruÌç0, que foì mantido, no enlanto, no valor que e$tiver
sendo pago pela empresa em 30/04/99, exclusivamente aos empÍegados que tiverem no mínimo um ano de casa em
30/04/99' destacando-se no horerite o varordo úrtimo adicionar pago ao obreiro.

CLAUSULA 4A . HORAS EXÏMORDINÁRhS
Estabelecer que as horas extraordínârias, excedentes da jornada legal, terão acróscimo 1000/o (cem por cento) sobre o
valor da hora normal.

CLÁUSULA 5A - ADICIONAL NOTURNO
Fica assegurado aos empregados lotados no periodo da noite, adicÌonal noturno equivalente a 45% (quarenta e cinco)
da hora diurna, para o trabalho realizado entre 22:00 horas de um dia até as S:00 horas do dia seouinte.

cLÁusuLA ô. - SALÁRo suBsTtTUJçÃo
Estabelecer que ao empregado chamado a substituh oulro, será garantÍdo igual salário do substituído, enquanto
perdurar a substituiçã0, sem considerar as vantagens pessoais, desde que a substituição seja por prazo superior a 30
(trinta) dias.

CLÁUSULA 7' .DIRIGENTE SINDICAL E A EMPRESA
Estabelecer que o dhigente stndicaÍ, no exercício de sua Íunçã0, desejando manteÍ contato com a empresa, tefá
garantido o atendimento pelo representante que a empresa designar.

CLÁUSULA 8a, sAúRIo ADMISSÃo
Fica garantido ao empfegado admitido para a função de outro, dispensado sem justa causa, igual salário ao do
substituído, sem considerar as vantagens pessoaÌs,

CúUSULA 9A. COMPROVANTE OE PAGAMENTO
Estabelecer que as empresas fornecerão aos funcionários holerites ou envelopes de pagamenlo, contendo os nomes
dos empregados, o periodo a que se refere, a discrimÌnação das Ímportâncias pagas a qualquer título, Ìnclusive horas
extras, adicionaÍs, remuneração dos DSRs e do habalho executado nesses dias, descontos e depósÍtos do FGTS.

cLÁUsuLA 10a. tNDENtzAçÃo EM cAso DE MoRTE Do ENTpREcADo
Em caso de morte do empregado por qualquer causa, o empregador pagará a famÍlìa desta indenÌzação equjvalente a 1
(um)salário nominaldo "de cujus", que será dobrada se o evento deconer de acidente típico de trabalho.

Parágrafo Único ' A indenização de que trata a presente cláusula poderá ser substituida por seguro de vida e
acidentes pessoais,

CLÁUSULAí1A-PIS
EstabeleceÍ que para o recebimento do PlS, em sendo necessário a ausência do funcionário durante,o horário normal
de trabalho, esta não será considerada para eÍeito de desconto de salário, dos DSRs, das férias e do 1 30 salárÌ0.. .
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CLAUSULA 12A. GAMNTIAS SALARIAIS NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
Estabelecer que o saldo de salário do perÍodo trabalhado antes do aviso prévio e do período do aviso pÍèvio tÍabalhado,
quando for o caso, deveÉ ser pago por ocasião do pagamenio geral dos demais funcionários, se a nomotogação da
rescisão não se der antes desse falo.

CLÁUSULA í3'. ESTABILIDADE DA GESTANTE
Conceder garantia de emprego à empregada geslante, desde a confìrmação da gravidez até 5 (cinco) meses após o
parto, Íicando vedada a sua dispensa arbikária ou sem justa causa,

cúUsuLA 14, - coMUNrcAçÃo DE DlspENsA
Assegutar ao empregado dispensado sob alegação de justa causa, a ciência dos motivos desla despedida, por escrito,
sob pena de presumir-se injusto o despedimento, com o conseqüente pagamento dos consectários legaìs decorrentes
de dispensa sem justa causa,

CLÁUSULA 15a. ATEsTADos MÉDicoS E/oU oDoNÏoLÓGIGoS
Estabelecer que os hospitais deverão aceìtar os alestados mêdicos e odontolôgicos passados por íacultativos do
Sindicato ProÍìssjonal, desde que os médicos sejam credenciados pelo SUS e os referidos nosocômios nào mantenham
médicos do trabalho.

cúusuLA 16a. LTCENçA PATERNÍDADË
Garantir ao empregado licença de 05 (cinco) dias no kabalho,
nascimento de Íilho (a),

cLÁusuLA 17. - AMAMENTAçÃo
Estabelecer que:
a1 os empregadores que tenham entre seus empregados mais de 30 (trinta) mulheres, com idade acima de 16
(dezesseis) anos, mantetão no local de trabalho lugar apropriado paÍa cÍianças no periodo de amamentação;
b) É assegurado às mulheres, no perÍodo de amamentação, o recebimento de salário sem prestação de servÍço,
durante o tempo necessário para ir amamentar o Íìlho, quando o empregador não cumpÍjr com a determinação
es[abelecida no item "a" desta cláusula,

cLÁusuLA í8a - BERçÁR|O
Estabelecer que os empregadores que tenham enke seus empregados mais de 30 (trÌnta) muÌheres, com idade acima
de 16 (dezesseis) anos, ou pai biolÓgico que detenha a guarda oÍÍcial de seus fÍlhos, manterão no locai de trâbalho um
berçário ou concederão creche para os filhos das empregadas, desde o nasclmento até 06 meses de idade, com
fornecjmento de alimentação, podendo a creche ser substituída por convênio ou ajuda-creche no valor de 10% (cinco
por cento) do maior piso salarial por filho,

cLÁusuLA 19a. CARTA DE APRESENTAçÂO
Estabelecer que as empresas fomeçam caÍa de apresentação aos kabalhadores demitidos sem jlrstã ca sa È iluÉ
deverá ser entregue no ato da homologação da rescisão contratual,
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cLAusuLA 20a . sERVIçO MÍLtTAR _ ESTABTLTDADE
Estabelecer oue:
a) será garantido o emprego ao empregado em idade de prestação de servìço militar, desde a incorporaçâo e nos 30
(trÍnta) dias após o desligamento da unidade em que serviu, além do aviso prévio previsto na CLT;
b) a garaniia de emprego será extensiva ao empregado que estìver servindo no ïiro de Guena:
c) havendo coincidôncìas entre o horário da prestação do Tiro de Guerra com o horàrio de trabalho, o empregado não
sofrem desconto do Descanso Semanal Remunerado (DSRs) e de feriados respectivos, em r3zão das horas não
trabalhadas por esse motivo. A esles empregados não será impedida a prestação de serviço no restante da jomada.

CúUSULA 21a. ESTABILIDADE Ao ACIDENTADo Do TMBALHo
Conceder estabilidade ao acidentado do trabalho nos teÍmos da Lei,

cLÁusuLA 22â ' APRovEITAMENTo Do EMPREGADo vJTTMADo poR AcTDENTE Do TRABALHo ou
PORTADOR DE MOLÉST|A PROFISSTONAL
Estabelecer que durante a vigência desta norma coleuva, os empregadores poderão aproveitar, em funções adequadas
e com a correspondente redução salarial, os empregados que, de qualquer Íorma, estejam incapacitados para o
exercício normal de suas funções em razâo de acidente do trabalho típico ou moléstia profissional, desde que
autorizado pelo órgão competente.

CúUSULA ma , GARANTIA Aos TRABALHADoRES EM VIAS DE APoSENTADoRIA
Garantia de emprego e salários aos empregados que estejam há 2 (doìs) anos da aposentadoÍÍa proporcionat ou
integral, desde que o empregado possua 5 (cinco) anos ou mais de serviços prestados na mesma empresa, ficando o
empregado obrigado a avisar o empregador por escrito, Adquirido o direito cessa a estabilidade.
Parágrafo Único " Os empregadores comprometem-se a notícjar a seus empregados que contem com o (cjnco) anos
ou maís de serviços prestados na mesma empresa, o bêneficio Íixado na cláusula 23 supra.

CLÁUSULA 24á - FORNECIMENTO DE UNIFORME
Estabelecel que as empresas forneçerão, gratuitamênte, por ano, uniÍormes, quando exigido o uso pelo empregador,

CúUSULA25á. GARANTIAS Ao EMPREGADo ESTUDANTE
Estabelecer que os empregadores concederão abono de faltas aos empregados estudantes, nos dias de exames
escolares oÍiciais, mediante prévia comunicação, com 48 (quarenta e oito) horas de anlecedência e comprovação
posterior no mesmo lapso de tempo.

CLÁUSULA 26. . FoRNE0IMENTo DE EQUIPAMENTo DE PRoTEÇÃo
Estabelecer que os empregadores fomecetão aos seus empregados, gratuitamente, todos os equÌpamentq$ de
proteçào indivÌdual, para o exercÍcio das Íespectivas funções, na conformidade da legislação sobre higiene, qguiânça e
medicina do kabalho, sendo obrigalório o uso pelo empregado,
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cLÁusuLA 27. - INTERRUPçÃO DO TMBALHO pOR PARTE DA EMPRESA
Estabelecer que a interrupção do trabalho por responsabilidade da empresa não poderá ser descontada ou
compensada posleriormente.

CúUSULA 28a . AUsÊNcÍAs JUSTIFIcADAs
Estabelecer que os empregados poderâo deixar de compareceÍ ao trabalho, sem prejulzo dos salários, nos seguintes

a) por 3 (hês) dias consecutivos em virtude de morte de fìlhos, cônjuge, irmã0, pais e avós, inclusive padrasto ou
madrasta, companheiro ou companheíra, sogro ou sogra.
b) por 5 (cìnco) dias consecutivos em virtude de casamento.

CLÁUSULA 29" - MENSALIDADE SINDICAL
As empresas descontarão em folha de pagamento, dos empregados associados do sìndicato profissional, a importâncÍa
correspondente à mensalidade social, colocando taÍs valores à disposÍção da entidade sindical em sua sede, alé o dÍa
10 (dez) de cada mês e, em caso de atÍaso, com a devida coneção monetária, ievertidos a Íavor da entidade srndicai.
Para o desconto, é mister a anuência expressa do trabalhador, peÍante o sindicato proÍìssionai, no ato de sua
síndicaiizaçã0.

CLÁUSULA 3OA. DESCONTOS ETü FOLHA DE PAGAMENTO
EstabeleceÍ que as empresas descontarão em folha de pagâmento, os valores de convênios médicos utilizados através
do síndicato ptoflssional, desde que solicitado e au[onzado por escrito pelos trabalhadores, nos termos do artigo 462 da
CLT,

CLÁUSULA 31A . VALE TRANSPORTE
Estabelecer que os empregadores concederão aos seus empregados Vale Transporte de conformidade com a
legislação vigente.

CúUSULA 32. REFEITÓRo
Estabelecer que as empresas deverão manter Iocal próprio para reÍeições e lanche, independente do local de kabalho,
com mesas, cadeiras, bebedouro de água, utensílios para os començaÍs, banho-maria, geladeira, lixeira e pia

CLÁUsULA 33ã. VESTIÁRIoS, ARMÁRIoS E BANHEiRo
Estabelecer que as empresas manterão vestiários masculinos e femininos, com armários individuais, e nos locajs de
serviços, banheiros para uso exclusivo dos empregados.

CLÁUSULA 34A. EXAMES MEDICOS
Estabelecer que os exames médicos para admissão e dispensa, bem como os exames periódícos pte{.,rtss s{ï lei,
serão custeados pelas empresas.

cLÁusULA 3sa.ANorÂçÃo DA FUNçÃo NA cTps
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Estabelecer que as empÍesas fÌcam obrigadas a promover a anotação correta, na CïpS, da função efetívamente
exercida pelo empregado, de acordo com o CBO.

CúUSULA 36a - PLANTÃo A DISTÂNCIA
Estabelecer que as emptesas remuneÍalão os funcionários que esliverem de sobreavlso (plantão à distância), com
adicionaÍde 5070 (cinqüenta por cento) sobre a hora normal,

CLAUSULA 37A , AVISO PRÉVIO
Estabelecer que aos empregados com 45 (quarenla e cinco) anos de idade, que contem com 05 (cÍnco; anos ou mats
na mesma empresa, dispensados sem justa causa, será concedido aviso prévio de 45 (quarenta e cinco) dias,
prevalecendo a disposições maìs benéficas prevista na legìslação vigente, ou que venham a ser regulamentadas.
Parágrafo primeiro: No caso de o empregador exigir o cumprimento do aviso prévÌ0, '15 dias serâo necessariamente
indenizados.

CLÁUSULA 38A. NORMAS FAVORAVEIS
Estabelecer que a promulgação de legislação ordjnâria e/ou coÍnplemenlar dos preceitos conslitucionajs substjtuirá,
onde aplicável, direitos e deveres previstos neste acordo, ressalvando-se sempre as condições mais Íavoráveis aos
trabalhadores.

CúUSULA 39A - PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM
0 empregador, quando designar o empregado para serviço externo, pagará todas as despesas de viagem, ou seja,
hospedagem, transporte, refeição e outras despesas inerenles ao serviço externo execulado, necessárias e em valor
justo' e comprovadas atfavés de nota Íìscal, ou em recibo quando ìsto não for possÍvel.

CLÁUSULA 40' . LANCHE PERíODO NOTURNO
0 empregador Íornecerá lanche na saÍda do empregado Íotado no período notumo, e refeição no intervalo de 22hs às
í.30hs.

CLÃUSULA 41a - FÉRhS
Estabelecer que o início das férias não possa coincidìr com sâbados, domingos e feriados ou dias já compensados,
devendo ser fixado a parth do primeiro dia útiì da semana, sendo o seu pagamento eÍetuado 2 (dois) dias antes de seu
início, As empresas deverão comunicar sua intenção de conceder férias coletivas ao MinÍstério do Trabalho, ao
sindicato e aos trabalhadores abrangÍdos poÍ este acordo, nos termos da iegíslação vigente.

cLÁusuLA 42a. REcEBtMENTos euE coMpoEM REMUNERAçÃo
0s prêmios de qualquer naÌureza, desde que habituais e quando contratados durante a ,lgência rio ecnÌraio de
trabalho, deverão ser mencionados na C,T.p.S.

CLÁUSULA fi - ÁGUA
As empresas colocarão em suas dependêncÌas e nos locais de trabalho reservatório de água potável
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cLAUSULA 44 - RECoNTMTAçÂO
Readmitido o empregado no prazo de 1 (um) ano, na fun$o que exercia, não seÍá celebrado novo conl"ato de
experiência, desde que cumprido integralmente o anterior.

CLÁUSULA 45A . CURSOS E REUNIOES OBRIGATÓRAS
Quando realìzados fora do horário normal, os cursos e reuniões obrigatórios terão seu tempo remunerado como
trabalho exkaordÌnário.

CLÁUSULA 46A. PAGAMENTO DE SALÁRIO AO ANALFABEÌO
0 pagamento de salário ao empregado analfabeto deverá ser eÍetuado na presença de 2 (duas) testemunhas,

cLÁUsuLA 47a, RELAçÃo NoM|NAL DE EMpREGADos
As empresas encaminharão à entidade proÍssional cópia das Guias de Contribuição SindicaÍ, Assistencial e associâtiva,
com relação nominal, bem como guia previdencÌária, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o desconto,

cúusüLe +a. - uuLTA poR DEScuMpRtMENTo
Estabelecer multa por descumprjmento de qualsquer das cláusulas da presente norma coletíva, com exclusão das
cláusulas que tenham preestabelecido, no importe equivalente a 2% (dois por cento) do maior piso salarial da
categoria, por empregado, em favor da parte prejudicada.

Cláusula 49a: Cesta Básica
0s eslabelecimentos de servigos de saúde situados em sua base tenitorial concederão, mensalmente e incondicional,
ató o dia 15 de cada mês vale cesta ou ticket cesta no valor de R$ 60,00 (sessenta reais)
Parágrafo Único: O licket cesta básica a que alude a presente cláusuia não ìntegra, para quatquer efeito, a
remuneração do empregado, inclusive o seu salário de contrìbuição para fins de seguridade social, devendo aìnda,
integrar o sistema PAT (Programa de Alimentação do ïrabalhador),

CúUSULA soa. PAGAMENTo DE sALÁRIos
os empÍegadores que efetuarem o pagamento dos salários e demais direitos de seus empregados através de cheques,
devetão íazê-lo em dia e horário de expediente bancário, proporcionando aos empregados o direito de se ausentarem
do kabalho, para descontar esse cheque, dentro do horário de funcionamento dos bancos sacados, excluindo-se os
horários de refeíçá0, obedecida a escala da administraçâ0,

CLÁUSULA 51A, JORNADA ESPECIAL DE TMBALHO
Estabelecer que é faculdade de empregados e empregadores, por acordo escrito, nos moldes da legjslaqâo vigef{â,
fixarem a jornada especial 12 x 3ô, diurno e noturno, ou seja, doze horas de lrabalho por trinta e seis rJe descanso, e 1
(uma) hora pana refeìção com 1 (uma) íolga no mês e pagamenlo de 6 (seis) horas exhas mensais 0u 2 (duas) fülgâ$
mensars.
PARTIGRAFO 1o ' Eventuais trocas de plantão serão permitidas desde que pr.eviamente auterimdas pe.lr.
Adninistração da emprcsa.
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Parágrafo Segundo - O estabelecido no caput da presente cláusula não prejudicará as condiçoes mais benéÍìcas
constantes de acordos indíviduais, ou integrantes dos contratos de trabalho dos empregados.

CLÁUSULA 52' . MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO
Estabelecer que, sem prejuizo da caracterização da jusla causa prevista no artigo 483, leka "d", da C.L.ï., os
empregadotes pagarão multa equivalenle a 2% (dois por cento) ao mês calculada pró rata dia,caso não satisfaçam,
nos prazos previstos em lei, os salários, as gratÌficações nataÍinas e a remuneraÇão ou o abono de Íérias.

CLÁUSULA 53" - QUADRO DE AVISOS
Estabelecer que os hospitais manterão quadro de avisos, onde deverão ser fixados os edìtais e outros comunicados do
síndicato proÍissionale de interesse da categoria, desde que autorizados pela direção do estabelecimento de saúde.

CLÁUSULA 54a. ABoNo DE FALTA PAM LEVAR FILHo Ao MÉDIco
Assegurat ao empregado o direito à ausência remunerada de 'í (um) dia, por semestre, para levâÍ ao médìco, Íilho
menor ou dependente previdenciário de até 6 (seis) anos de idade, medÍante comprovação no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas.

CLÁUSULA 55A - NOMENCLATURA
Todos os obreiros serão registrados nas respectivas funçóes,
cLAUSULA 56a . CoNTRtBUtçÃo AsstSTENctAL
Os empregadores descontarão mensalmente dos salárÍos de seus empregados sócios e não sócios do sindicato a
respectiva contribuição assistencial, desde que aprovada por assembléia dos integranfes da categoria respectiva,
convocada com a antecedência prevìsla estatutaíiamente, através de edital a que haja sido dada ampla publicidade
íazendo o per{inente depósito da respectiva valia, em favor do sindicato proÍissional, em guìa próprÍa, Íornecida pelo
sindicato em tede bancária, até o dia 10 de cada mês, ou pagamento direto na tesouraria do sindicato através de
cheque nominaÍ e cruzado. O recoÍhimento de referida contribuição, reíerente ao 130 salário deverá ser efetuada em
parcela única até o dia 1B/'12.
f{ágrafo primeirol 0 percentual de desconto da contribuição assistencial, apÍovado na assembléÌa geral será de
1,5% (um e meio por cento) da remuneração bruta de cada mês,
Parágrafo segundo: A contribuição assistencial será descontada dos salários, horas extras, férias, gratificações
natalinas, ou abonos, eventualmente conquislados pelo sindicato em beneÍício de componentes ou de toda a calegoria.
Parágrafo terceiro: A contribuÇão em tela não será descontada das verbas rescÌsórias,
Pariágrafo quarto: 0 descumprimento de qualquer das condiçoes acima estabelecidas, acarretará ao inÍrator a multa
de 2% (dois por cento)do monlante devido, sendo que, na hipotese de não pagamento, arcará o Ínfrator, tambóm com
os luros moratórios e a correçáo monetária, calculada nos mesmos moldes posta pela legislação para as obrÍgações
trabalhistas,
Parágrafo quinto: Subordína-se o desconto a possibilldade de oposiçào individual e por escrltâ até 15 (quinze) dias
após a assinafura da presente Convenção Coletiva, comunicando-se tal oposição ao Sindicato Profissional via correio
ou pessoalmente, em consonância com a decísão proferida pelo Colendo SUPREMO ïRIBUNAL FEDEML no RE
220.770-1lRs, sendo que valerá como data de oposição, o regìstro que constar na postagem do correio,
Parágrafo $êxto: 0 sindicato Prof,ssional enviará as empresas, até o dia 20 de dezembro de 2fl0ü unra listagem
contendo 0 nome dos empregados que apresentaram a carta de oposição deferida pela entidade sindnal.

Rua Hatry Ler*,in MaüÁrz, s/^ * lZ4ó0-0A0 - Carnpos do Ìotdão _ Sp



Sindlcâto das Sêntas Casas de MiseÍlcóÍqra
e Hospilals Filantrópicos do Vsle do paíaiba
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Parágrafo sétimo: As eÍnpÍesas se compfometem a não Íazerem qualquer movimentação favorável a oposiÇão à
conkibuição assistencial.

CLAÚSULA 57a CONTRTBUIçÃO NEGOCTAL pATRONAL
Fica estabelecida a conlribuição negocial patronal no importe de 12 o/o (doze por cento), a ser paga em ouas parceÍas
de 6% cada uma , incidindo o referido percentual sobre a folha de pagamento do mês maio de 2.011 dacategoria
abrangÌda poÍ esta convenção coletiva de trabalho,devidamente corrigida pelo índÍce estabelecido na cláusula 1",
devendo o recolhimento ser efetuado e n11107t2011 e31t1012011.
Patágraío primeiro: 0s estabelecimentos de saúde que estejam quites com a contribuição confederativa ficam isenlos
da conkibuição negocial patÍonal.
Parágrafo segundo; Na hipótese de ahaso no pagamento da referida contrìbuiçã0, haverá incidência de multa no
percentual de 2% (dois por cento), juros de 1% (um por cenio) ao mês, tudo a incidir sobre o valor princÍpal devidamente
coÍrigído.

CLAÚSULA 58a VOLÊNCA DOMESTICA - Fica convencionado que será concedido 1 (um) dia de folga à
trabaÍhadom gue soÍrer agressão fisica por parte do esposo ou companheiro, uma vez por ano, desde que comprovaoo
pot Bolelim de Oconência da autoridade polÍcial de seu domicílio,

gLAÚsULA 594 PREVENçÃo Do cANcER FEMININo (recomendação)- Fica convencionado que os empregadoÍes
recomendarão aos seus serviços de medicina ocupacional a inclusâo do exame preventivo de câncer para suas
trabalhadoras, poÍ ocasião do exame periodìco.

CúUSULA 60à. DATA.BASE
data-base 1 ' mat0.

CLÁUSULA 61" - VIGÊNcIA
A presente Convenção coletiva de trabalho terá vigência a partir 01 de maio de 2011 e Ìérmino em 30 de
abtil de 2012, para todas as cÌáusulas.

São Paulo, 15 de julho de 2011

SINDIGATO DOS EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS
DE SAÚDE DE SÃO JOSE DOS CÁMPOS

oARtosJosË ç0NçALVES
'Prosidente

CPF n'928,974.448.00

SIí'IDJCATO OAS SAI'ITAS CASAS DE MISERICÓRDIA E
HOSPITAIS FItANIRÓPITÕS DO VALE DO PARÁIBA,
LITOML NORTE EÂITA MANTIQUEIM

ENIL EORIS tsARRÀôAN
Presidente

CPF n" 010.111.118.53
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