
CONVEN Ào coLtrTrvA D[ TRABALHo/2ols

SUSCITANTE: SINDTCATO DOS EMPRtrGADOS EM
EqTABELECIMTNTOS DE SERVICOS Dtr SAÚDE DE SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS. entidâd€ sindicâl profissionât, rnscrira no CNPJ,4\{F
sob n'72.308.372.0001-90, com scde nâ Praçâ Londres, 17 J- ÁüquÍâ
SãÕ Josó dos Câhpos SP.

SUSCITADO: SINDICATO PATRONAL DOS MÉDICOS
VETERINARÌOS DO ESTADO DE SÁO PAULO _ SINPAVEI..
eotidade pâtronâI, inscrita no CNPJ/MF sob n." 71.729.6441000I-63,
com s€de na Av. B.igâdeiro Faria Lima, t6l6 - cì. |07 pinhêiros -
Câpital-SP.

EnÌre âs entidades sindjcais âcima indicadâs, fica esrabetecida a presente
Convençao Coietiva de Trabalho, que vìgoÉrá de to de maro de 2015 â 30
de âbril de 2016. apiicáveìâos emFegados em estât)eìecimenros veterinários
rcpresentâdos pelo Sindicato SusciBnÍe, medizìte as seguinres clálsuÌas e
coDdÌçõest que reciprocâmenre aceiram e outorgam. â saber:
I tâse Terr i rôr ial :  \ão.tn\edo\ (âmno.c Rcgiâo cotr Ío.mc;âíâ r indicâr.

CLÁUSULA I"
Obedrênciê pelâs Empr€sas. de todos os dispositivos legais vigentes, no que
se relèÍe âos reaJuStes e beneficìos salarlars, coúidos nâ presente noÌmâ.

CLÁUSULA 2". CoRRncÃo SALARIAL
Frcâ estab€lecido Ìm reâtÌrste no percert!ìat cor.espondenre âo indice d.
8,1:l%(oito intelros e trinta e quatro déc1mos por cenro), a pâl1rf de lô de
mâio de 2015, sobÌe os saltuios já reajustados na nesmâ dâta base do ano



ADMITIDOS APOS DATA BASE
Aos admitidos âpós â dâtâ-base, será âplicado
proporcionalidade de ì / ì 2 (nm doze ,vot por

CLAUSULA 3" - SALARIO NORMATIVO

o percenruâr co.responoenre

A pâÍir de Ìo de mai. de 20r 5, o piso saÌarhÌ da câtegoria coÍespôndeú a R$
1.028,00 (hun mrle vtúe e oiro rears).

PÁRtríGR4FO PRIMEIRO-
As clínicas. hospiÌais, coúsultórios e hboratórjos com aré 10 empregados,
obsedarão os seeuinrespisos salarìais (saìáriô de ingresso):
A l o i o  . .  . . . .  . . .  . . .  . .  R S  9 2 0 , 0 0
AddlnlstÍâçãó. .... ...... . . R$ 930.00
Denâis rürções .  . . . . . . . .RS Ì  028,00

PARÁGRAIO SEGUNDo.
As clinicas, hostilaN. con$rltüios e
obses,aÈo os seguntes pisos
^poio. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 910,00
AdminisÌmção ....-... ... R$ 968,00
Demah funções ...-....... ..R$ 1.028,00

salariâis Galâio

PAúGRAFO TERCEIRO-
I'aú a aplicação dos pNos saldiaisâciúâ especitìcados, considera-se-
Ahibuicòes de Apoio: linpeza, .opa, Ìavanderia, nensageiro baúisra e servjços

Aribuicões de addh'sÍfacãor rec€pção, s€rviços gcraN con ensino médìo e

PÁRÁGRAIO QUARTo
Caso o piso salerial EsiaduaÌ se. fixado en âÌg!Ìm lalor superior dos orâ
eÍabelecidos. os Sind;catos, Süscitante e Suscilado compÍoÍnetem-se a r€tomar
as negociações sobÌe Bis montantesj

CLÁUSULA T" - COMPENSACOES
SerãÒ coìnpeDsadas as antecipâçôes salafiâis ès!ôntaneaíêntê côncedidas no
Deriodo revÌsando, excluindo-se das comDensações os alDen(os decorentes de

,.ii



CLÁUSULA 5" - ANTECIPÀCOES SALARIAIS
As empresa poderão aútecipar rcajusies salâriâis independentenente da poìírjca
salarial vigente, beú como, co,ngir nos iermos e épocâs dereminados peìa
polidca salaial vigente, ou outra qtre venhâ subsiitui-lai

CLÁUSULA 6'- ÁDICIONAL NOTURNO

pronogão, tãnsferênciâ. anuênjo, biênio, triênlô. quinquenio, equipanção salâ al
e os âxúentos rèais expressamente concedidos a essc riruÌo, por acordo coletrvo
on iiiciativâ do empregadorl

fica asegurado aos empregados Ìolados no período da noire, adicioDal nonìmo
ôqÌivâlènte â 50% da horâ diha, pan o üâbâlho realizado das 21 00h de un diâ
aré 5:00h do dia seenlnteì

CLÁUSULA 7"- coMPRovANTES DD PAGAMf,NTO
Setào fornecrdos obÌigatorianen(è denonstranvos de pagamentos, com a
dncrimina_oão dos lítdos que codpôeú a remuneãçãô, impoíâncias págâs e
desônlos efetuados, contendo a ldenlificação da enpresa e o vaÌor do
recolhimentô do FGTSt

PAúGRAFo úNÍco - ocorendo
pagaúo aos empregados, as €ventuais
conuricação, feita pelo trabalhadôrl

CLAUSUI,A 8 -

eÌÍo úa folha de pagamento, âs enpresâs
direíenças no prâzo de l0 diâs, a conta. da

GÀRÀNTIÀS SALARIAIS NA ADMISSÀO
Gadntia âo empregado admittdo para a tunção de oúro dupensado sen justâ
.ausa, de iguaÌ salárìo ao do empregado de nenor sâlário na tunção, sem
considerar as vantagens lessoais. Eslãcláusula não È apÌicaquando o empregâdo
dispensado contâva coú n.is de dôis.nos de setrrço na cnprcsa

CLÁüSULA 9. SUBSTTTUICÃo EVENTUAL
Garant'a âô eìÌlregado subsiìiuro do hesmo sêláno pe.cebido peto substìruido.
desde qne essa substituição seja superior â norenra dras.

CLÁUSÜLÁ I O"- RETtrICÃO OU LANCHE



Fomecimenro gatuilo de lanche aos empregados que lâborâm em jomada

CLÁUSULÂ 1I" - EXTRATOS DO I.'GTS
Os esLabeÌecìmentos VeteÍináÍios fican obrigados a entregar a seus enpÊgados
os extralos do FGTS ÉcebidÒs da CEF, tu informâçòês por escrÍo. nos reúos da

çLÁusuLA 12"- coNTRoLE DE poNTo
E obúgâtório o contÍole de ponÌo, seja qual for o núnero de emlregados. A
,nârcâçâo do ponto podeii ser feita por meio nÌecânìco ou siúiÌar. ôu livro de
to!Ìo, podeído o hoÉrio de refeição ser anotado ou não. a citério do

CLÁUSULA I3"-PIs
PáE rccebinento do PIS, sendo necesário a ausê.cia do fÌncionário dlmnte o
hoóÍio nomúl de trabaìho, esta não seá consideFda p4a efeìro de desconro do
DS& lërlas, l3'saláio, bed cÒmô do dia do ÍecebiD,€llo,

CúUSULA 14.. PÁGAMENTo DE SALÁRIoS
As empresas que não efetuarem o pagamenio dos saìuios e vâÌes em moeda
coEente, deverão proporcionar aos eop.egâdos tempo hábiÌ pa.â ô rec€bimenÌo
!o ba.co ou poÍo bmcá o, dentro da jorrada de rrabalho, quddo cÒincidenLe
.Õr ô hofário bo.cário, cxcìuìndo-se Õs ho.ários de refeÌçàor

ESTUDANTE

DE IGUALDADE DD
oPORTL NIDADE/SÁLARIO c RE\4t NIRACÃõ
Garânria de iguaìdade de opoÍunìdâde/salário e enìunerâção, para rÌãbatho de
Ì3uol valor, iúdepêndentemcnte de sexo, Ìaça, core opção sexuai:

!--L4-!S-UL4 161l q!4ÌssÃo DEPESSOÀS COM DEFICIÊNCIA PARA

CLAUSULA 15" GA-RANTIÀ

CUMPRIMENTO Df, COTAS
As êmpresas comprometem-se à adniti. pessoâs con deficiêncja, confoÍm€
deteúinação legal, cômparívcÌ coú a função, remcÌcndô relação dos em!Ègados

CLÁISULA 17'  CAR{NTIAS Áo EMPREGADO

(!{.



I - O horário de tÍabalho do emp.egâdo estudante. desde que ÌnatricuÌado en
eÍabeÌecimenlo de ensìno e cu6ando o Ensìno lundamenÌal (1, a 8! séries) e Õ
Ensino Médio (1" ao i'coÌegiâÌ). cu6o srperior. cutso de fomâção
p.ofisionalizanrcj dcverá ser respei&dô, desde qle noLincada a enpresa denrrc
d," l0 (trintâl dias a parir da asilarüâ deste Acordo Coterivo ou marícuk EsÌa
CatuÌia cessârá ao Émìno dâ etapa que eslìver cucando:

: - Se.ão abonadâs as faÌtas de edpr€gados esrudarÌes. pa.a presãção de exame
cm êscoìas oficinis âuÌoÌiãdas ou recorhecidas, desde que pÉ-avisâdo o
eúpregador com um mi mo de 72 isetenrá c duas) hcías de mtecedência c
conrprovação posteior no nesmo prazo e que o hoÍário de habaÌho seja
lncompa(Ìvel o da provaj

-1 Qüondo nccc$á.io seíá penrhido â saida do funcjonáno 30 trinra) minutos
aDles dolédino dajoftadâ diár'ade Íabalho con conp€nsações fuhtrasi

@L RecoÌrìecrmento peias empresas de úesrâdos médicos do empreeado,
desde que scjan do SUs (Sisroma ú.ico d€ Sâúde) ou ae convèniõs ae
saúde, devjdanìente idenÌificâdos com palet tinbndô dâ rnsiiÌuição, CRM
(cônselho Regional de Medicina) e assinarura do médico e o códieo dâ

2. Se.á reconhecìdo pelú cnprcsâs os ateshdos odonroÌógicos do
enrpregado, que apresentem as rìesmas caÍacrerísticas do iren anredor.
ben cono pasados peÌos facuÌrsÌivos do SindìcaÌo prcl]ssionalr

qlando houver asembÌéia.
pelo Sìndicaro Profissio.al

CLÁUSULÁ J9". PLANO DE SÂÚDE
Fâcufta{e áos enpregados a âdesão ao plâno de Saúdè a ser conrarado pelo
Sindicato, compromelendo-se as EnpÌesas em proceder ao desconto do
,cspccr ivo \à lor  eD. b l l .  d(  od / -ênro,  co-p" ic  p-noo o .ustero de s.e kSÌ5.00 íqu n/e -edi . , .  po- eì ìoregado ou( ,de rao reeidopta.o.  re(ohendoo
respectìvo valor ao süscitânie.

CLÁUSULÁ 20' ÀBONO DE FALTAS
Ábono d€ falla a úr (l)eÌnprogado. por emp.esa.
para paÍicìpa. dc AssenbÌéia cerat conlocada



J-.ânrc o p(r  odo eces.  ao.  p i -  ic  p.çôo da âld;da q.  c -b i ; :

CLAUSULÁ 2I' ÂBONO DE FÂLTAS PAR{ ACOMPANIIAMENTO DE
FILHOS MENORES DE 14 ANOSI
^s làlras ao Íabalho po. notivo de àcompanÌramento de fiìho côm consulra
nédicâ ou rnternacão serão abonadas pela enpresa, coúo preceitua o EstaLúo .io
Menor e do adolescente acômpâúâDÌento deveá ser feiro pdneimmenie pela
lnâe e na lâÌa deslapoÍmoLìvo deóbito ou dôença. o râiou Luror.

CLÁUSULA ?2". AUSÊNCLAS JUSTIFICADAS
Ì Por 05 (cinco) dias consecÌtivós em vrÌtude de none de cônjuge ou

âsccndentes, descendenles, sogro ou sogra;
2. 2- Pô. 05 (cnco) dras cÒnsecúivos, em vinude de

a!Íesenhçào de docuDreúo conìprcbatóÍio;

cLÁUsULÁ 23, - HORÀS EXTRAoRDINÁRIÁS
Côncessão de Ì00% (cem por cenrÒ) de sobrerda para as hoÉs exrraordinárias
presradas peÌÒ mbâlhador

CLÁUSULÀ 2,í". coMPENsÁcÃo DE HoRAs:
Quando o feriado coitrcidir con sábados a empres que rmbalhar sob o regime de
conpensaçâo de horâs. loderá altenaÌìvâderc â) Rcduzn a jomada de trabalho,
slbrÍa'ído os minutos relaLlvo â cÒmpensaçâÕ: h) Pagar o excedente cômo ho€s
extrâs c) Conceder fôlgâ conpensatórla td) hcluif ás horas em feÍiados ponies
tuurost A opção acina se.á conunrcada ao empregado cón anrecedêncE de aié

CLÁUSULA 25" BANco DE HoRÁs
Os emlregadores podêrão adoÌar o sistemâ de banco de ho.as, ârravés do quaÌ o
excesso d€ homs ftabalhado eÍn Ìrm dìa, poded ser compensâdo pelâ
côÍespôndenÌe diúinÌiçàÒ en ouho dia, de úaneha q!è não qceda, no pedodo
náximo de i (un) ano. a referida conpensãçào. O enrpresador pode.á optar pela
coÌapensâção do pdiodo desÌinada à conce$ãÕ de fér'as, âdrcionando aos dias de
fé.ias, os coÌÌespondenÌes à conpensaçâo prevìsta ne$a cEusuraj

PÂRÁGR{ìio ÚNIco
As hoEs eiced€ntes as nomsis e que seâo deposnâdas en Banco de Hons,



sof.erão acréscnÌo do aúcional convencionaÌ dc 100% ícem por cenro) de tat
mâneÍa que a horâ lrâbàlhada, quando lcvada o banco de horas coíespondeÊí â 2

CLÁI,SULA 26' ESTÀEILID4DE PÀR,A O SERVI O MILITAR

qIÀUSULA 27". ESTAI}ILIDÀDE NA LICEN A MEDICA

Carâniia de emprego ao menor, enÌ idâde de preslação do
seu alislâmenÌo a1é 10 diasapós a bâixa;

rNiço milÌtâr, desde o

dias a con@ da llta médica,
que o afâ$arenlo seja poÌ
prazo aos edpregados com

Gârântia d€ emprego pclo pcíiodo de 60 (È$enÌa)
ao enpregadô âlàsiado por âuxilio doençá, desde
pruô superior a 90 (noventa) dias, e, pelo mesno

CLÁUSULÁ 28^ DSTAEILIDÁDD ÁoS cIPEIRos
Esiabilidade aos Cìpeiros, na foÍúâ da Ìei, convooânoo

Ás enpresâs femeterão ao Sindicdo Eofi$ionâl cópìa da
menbros dâ CIPA, no prazo de aré 30 dìas

CLÁUSULA 29" - ESTAÌILIDADE ÀPóS FÉRIASI

: , , : : lJ l i : : ," ,0, 
inla, d a 1o. empRrados q-e ero. dÍem de fe,: . ,  oÍmais

cLÁusüL-{ .}0" ESTABII,IDÁDE Às \.tísPERÀs DA
ÁPOSÈNTÁDORTA
Carantia de enprego e salário aos eÌnpregados que esrqam a menos de dois alos
do dúeito da aposentadoria, en rodâs modaltdades, sendo que adquirido o diÍeilo,
cesa aestabiljdade. Para os eÌnpregados coú nìâis de 5 aíôs na nesna eúp.esaj
â eÍabilidade será de 36 meses, sendo quc adqui.ido o di.€iro à aposenradoria.
extÌngue se a estabiìidâdei

CLÁUSULA 31.- ESTABÌLIDADE À GESTÁNTI
GaGntja de eshbilìdade à gestanre, desde o jntcio dâ gavidez aré 60 (sessenta)
dias após Òlémino da licença cômpulsó.jai

çLÁusuLÀ 32" - LrcENca ApocÁo
i\ empregâdanâe edorânte se.á colcedidr ljccnça remrneÌada, na foftâda leiì



CLÁUSULA 33" - LÍcf,NcA PÁTERNIDÀDE
AFós o nâscimento ds se! filho, o empregado terá diieito a uDra Ìicençâ de 05
(cinco) dias. s.À prcjuizo da renuneraçii!,

cLÁusuLA J4"- cREcHE ou auxil,lo cREcHE
As empresâs que não po$uíreú c.eche próp.ia ou convênio c.eche, conced€rão
âuxíliô ctche dâ seg!nte fordar. a) As eüpÉsâs que contareìÌ coìÌ acìma de 20
enpÍegados concederá 20% (ì'nì!e por c€nto) do salário nomarivo, poÌ filho, a
estetiLulo, parâ as emp.esadás com fiìhosde 0 (zerol a 6 (seis)dos de idade, poÍ
úês. b) As enp.esas que contârem com l0 a 20 empregados concederá 10% (dez
por cento) do saláriÒ normatìvo. po.1ìÌha, â este ríÌnlo, paE as empregadas com
lìlhos de 0 (zero) â 6 GeN) anos de idade, po. mêsj c) As empresas que iivereú
Dúnoro neror de Ì0 cmpresados concederá 5% (cnÌco po, cenro) do saìário
nomarivo, por fiÌho, a este tíÌulo, pêrâ âs empÌesadas, com fiÌhos de 0 (zero) a 6
Gers) anos de idadeì por mês. Qnando o convênio creche disrar do
estâbelecinento de serviço de saúde mais de 500 melros, as enpresas colocado à
disposição dâ empÌegada mãe condução pda ida c volla, pa.a levar âs criançasro
lercuso €nt,dade-crechc-êrÍidade. se não houvcr possibÌìidadc do empregadÒr
fodece. a condugão retÍo aludÌda a emlresa deÌeÍá procedef o lagamento do
auxllio cÌeche. na foma acihâ esÌâbelecìda;

PARACRAFo ÚÌ].{ÌCO - A documenÌação exisível dd empregadãs parâ o
.cccbiúeúo do auxiÌio creche, seÌá; ceÍidão de nascimento do filho, caíeua de
lacinação e declaração anÌal de próprio punho fìdando o dneib de guada e à
dependência econômica dâ crimça.

çLAIE!!Aë! 4YISAÌBEy]S
I Concesão. além do p,azo legal. de aviso pÉvio de odì dia por ano de

seÌviço prestado à empresai

2 Paá os rábalhadores cÒd naìs de 45 (quarenra e cinco) anÒs de idade e
úaìs de 2 (dois) anos de câsâ, será concedido av6o pr&io de 45 (quarenrâ
c clnco) dias, sem pre.J!izo do iten Ì;

IIARAGRÂIO PRÌMEÌRO -
'ÍabaÌhâdos, se assim desejar o

Os prineiros rrìnta dias do aviso prévio serãc
empregâdor. Os dias excedentes a 30 dias, serão



I'ARÁGRAFO SìIOUNDO, Para efeito de cálcnto das i.úbas rescisórìâs. será
conìlutado o rcncxo do avìso p.évio sonìenre em r.Ìàçào aos prineìrcs jO diasi

CLÁUSULÁ 36" HoMol-oGAcoES
As honologações de Íescisôes de contüto de rrâbatho dos emp.egados demjlidos
com mais de I (um) ano de enÌpLesa. seÍào feiras obrigsrorìâneúe Do Srndicâro
on na DRT, como esÌabeìccc a IN DRT/SP I/98 de 0Ì dc seÌenbro de l99El

cLÁUsULÂ 37", CARTÁ DE APFJSENTACÁo
Os èmpÌegadores foftecerão aos empregados demiridos. desde que requeÍdo po.
cscrÍo! caÍa de aprese.râ9ão, que deverá ser enr.egle aos nesmos no aro da
homoÌogaçào da rcscisão cont atuâl

cLÁUsULA38.- ATESTADo DE AFASTAMENTo E sALÁRÌos
l As empresas deverão preencler o arestado de afasramento e sâlturos

senpre que solicitâdo pelo ÌNSS, inclusive Ìaudo récnico e DSS-9030
Gnigo sB-40); c PPr (Perfiì PÌrfisios!áfico preyideDcituio)i

2. Os empÌcgadores fomecedo âos Èmp.egados no ato da honoìogação dr
rescÌsão de contÌato de ÌmbaÌho. ou qÌÌitação o AAS. ìaudo técnìco e DSS
8030 (antigo SB 40) e PPP ( Pe|íìÌ Profisiogúficô previde'ciário),
indepeldenteúente da solicirâção do item ti

CLÁUSULA 39^ - LAUDO TÉcNIco SB.4O
obrigaÌoriedade do fomecinenro do laudo técnico e DSS-8030 (ântiso SB-40)
por pÌofissionais compeientes. quedo solicirado peÌo INSSj prp eerfil
hofi ssìogftíÍìco Prevrdenciário)

CLÁUSULA 10" - PRIENCHIMENTo DE cAT E ÀÀs
As Guìâs de Comunicagão de Ácidelte de TÉbêtho CAT e do Àtesrado de
Afaíanenro e Salários, qumdo solicnâdos peìo empregado, serão pìeenchidos,
âssinados e carimbados pela empresaj soh pena de responder pelos beneficios à
que terú djÉirô ô ÍsbaÌlador;

CLÁUSULÁ4f COMUNICACÃO DE ACIDENTE DE TRABÀLIìO

!)

As enpresas envialão âo Sindrcato. nos ncses dejâneiro. abriì. jullÌo c ouobr.,



cópiâ do dìexo I compìerô, pfevjsio no irem 5.22, tei.a 'E'dà NR 5. da portariâ
l .2 l4,dè08.0678;
Nâ ocontncia de acide.re de ftbalho com rnutilação on tatâtìdade, o Sindicato
deveni ser comlnìcàdo no prazô de 24 hoÍas pa,a dcoxpatuameno oo caso.
As que tive.enAcidente de Trabalho com perca de rrabalho supe.iorà l00nÌeses
deverá fâzer a comunicaqão de imediaio. assim. quc uÌtrapâse o tinrte.
Ás eìÌpresas deverào encamìnhar mensaÌmenÌe, ao Sirdìcaro cópias de todas as

CLÁUSULÀ 42" - AUxíIo FUNERÁL
No caso de fâlecimento do empregado! o empregador pâgani à famíÌia do Ììesmo.
o €quivaÌente â Ì.5 (un e nero) sâÌário nominat, senou q
po. âcjdenÌc de úabâlho ou nÌoléslia profi$ìonal. o pagamento será en dobro.
Tâis pagamenros seúo efeftìados iDdcpcndenrcnenre od

CLÁUSULA 13" - cEsTÀ BÁsIcA
Concessão pelos aos enpregados ricker cesta básica ( caíão),sem carárd salanat

conlorm€ deferi.lo nos auros do processo do Dissjdio Colerivo n':13/ 9l-A e
14"í91-4,grc será ènrregue 3ré o dia ts(quiMe) do dês subsequente ao de

O beneficìo da preseíte clausulâ será concedido de foÍma incondicionâÌ e

O Íicket ceyâ será ío !âlor de RS 110,00 (ceÍto e rrinra reâis), â parir de r. de

CLÁUSULA 44" UNTFORT14ES
Os enpregadores fornece.ão ìrniformes aos enpregados lotados no Serol
Operâcional Gnfermagem, linpeza, cozinha, lâvanderia), inclusive se tof exis,do
roupas b.ancas, exceruando-se o pessoal Adminìstfaltvo, saìvo se o empregadoÌ
exigiì o uso de miforme taìÌbém parâ x AdninistÌâção;

CLÁUSULA 45" FORNECIMENTO DE ÜIP4MENTO DE
PROTECÃO

equÌpame.lo de pÍoreção aos €mpregados

I
lt'

ObÍigátoÍìedade nú fornecinìe.ro de



paÍa o exercício das rêsrtoctiYas funções, de confomidâde con a eghlação de
higrene, sesrânça e rìedicina do trabalho, de modo â atenln lhes os riscos
eventrâis, seÌdo Òbrigârório seu uso pelo eúpregado:

cLÁusul-Á.16', FORNICIMENTo DE MÂTERIAL lNDIspENsÁvEL
Fomecimento de todo materìaì indispensável ao exe.ciclo digno da aÌjvidade do
empregado; sendo o eÌnpregado resporsável pelo bom uso e conseÌva9âo do
Drôlerial, respÕndendo !or' €yentuais danos doÌosos:

CLÀUSULÁ .17^ INSPECÃO DE CALDEIRA
Obrigaronedade dè enh.ega dos reÌarórios dc ÌNSPEÇÀO DE CAI,DÊÌPú ll
VASSO SOB ?RESSAO. pÉvistânaNR 13, devendo â viyoriâ ser acompanhada
e âssinada por um nembrc da Cl?A indicado peÌo Sindicato e, se necessárìo
Perno Assisrenre, o Sindìcaro indicará o ProflssionâÌ de suâ conflárçâ medidte
paganento dc hononiÌios peÌaenpresa em valo.es con'encionados enreeÌes;

CLÁUSULA 46. VAIE TMNSPORTE
Conce$ão de vaÌeÌransloÍe, na forma da ìeiì

CLÁUSULA 49.. FÉRIAS
Aviso pÌéyio de l0 dlas para a concessão das férìas, não podendo as Ínesmâs ier
início aos sábadÒs, domilsos, leíados e dias já conpensados, dèvendo o
rcspectrvo pagdenÌo ser reallzado coD ü1ec€dência de, no úininÒ, 5 (cinco)

CLÁÜSULÁ 50. - OBIìÌGAToRÌEDADE Do REGISTRO EM CARTIIRA
fica tftninântemente proibida â !restaçâo de servìço após 48 hoas da dara do
ingÌesso, sem o devido regisÌro emcarÌeÌrâ, na fonM da lei,

CLÁUSULA51. - coMUNIcAcÀo DE DISPENSA
EntÈgà ao enlregado de cânâ comosnotivos dadispeDsacon âÌegaçãô de falra
grave, sobpena de geErpresunção de dispensa rnotivadal

CLÁUSL'LA 52, - ExAMf,S MÉDIcoS
Os exanes lnédicos, periódÌcos, c por ocasião d, adnissão. e dispensa dos
enpregados, na lbma da lei, serão clsreados exclusivancnre Delas eúDresâs:



CLÁUSULA 53'- OUÁDROS DE AVISOS
Alìxação de quadios de avisos no ìocal

CLAUSULÁ 5.I' . CORRESPONDÊNCIA
As erììpresâs dÌslÍibuilão a s€us enpregados! roda corespoDdência dìrigida 3os
ÌnesnÌos pelo sirdicalo ProÍì$ionaìenão se opoÈo a que o sjndicato eferne. nos
temos da p.esente cliusulá, a divuÌgaçào da factrldade de âsociâção dos
empregados àenddade, confornre pEvisto em Ìei:

CLÁUSULA 55. , MENSALIDADES SINDICAIS
Obrigaloriedade de recolhlmento das conlriburções (mensalldedes sindìcais.ì
descontadas dos a$ociados, em coÌsonância con os adigÕs 545 e seÌì parágâfo
únrco, sob aspenas pÌevistas no adigo 551da CLTi

CLÁÜSULÁ 56"- MI'LTAS
L fica estabeìecida a nulta de um (l) sâlário-dia do empregado por dla de

atrasoj caso o eúlregâdo. não satisfâça nos prâzos pr€vislos en lei o
pagamento dos salá.jos e gÌâtifica9ões natalinas, eú fâvoÍ do empÌegado;

2. MÌnta !o. descüúprinento de iodas as obrìgeções de fseÌ inseÌidd ra
preJerLe nord .o le l . \ó e qLe não po* n comi-âçô* p.ópr.as.
eqxivaìentè â l0% (dez por cenro) do liso da calegori4 obseNados os
vãìores estâbelecìdos nacláusula3", em favo. da paíe preJuúcad"-

CLÁUSULÀ 57' - FERIADO PARA A CATEGORIÂ
Será considerâdô feriado paE a catego.ia o diâ 12 de maio, data eh que se
conemoE o t'Dis do trmp.egado en Eslabelecimentos de Seniços dc
Sàúde"j na base teditorièl abrangrda pelo Sirdicato Profissional, resguardada a
prestiÌção de seNi_oosj conlònne escala prévìa elaborada pela addinìsLÍação da
empresa! salvag!Ìâr'dôdo ao emp.egado que Drcíar seNÌco nesse diâ. ìnclusjve
os empregados que Labonm jo1ïâda l2x.l6, o dreito de coúpensáção, ou de
Ìcceber as horas (úbalhadâs coúo ext âs. As empresas que nào concederân o
fe.ìado no dja 12 de nraio deveÍão lazÉ lo aré lt.o62ol3i

CLÁUSULA 58,- JORNADÁ ESPECIAL Df, TRABALHO
Factrìdade dc Enpregados e Enpregadores, esrabeÌeccrcn jornada t2 x 16, ou



seia, doTe horás de üâbâÌho, con inieNalo de una horapaÉ refeição. por r.inta e
seis horas de descanso, âssegurândo-se, outrosim, duas foÌgâs nensais, nào
podendo èstas folg.s serem con.edidas en diâsjá coìnpensados. ou o paganenro
das hoLzs extrâs conespondenlcs, confome escala de nabatho esÌabeìecidà pelo
empÍegâdoÌ, sempre con a assistencra dos slndicâlos

CLÁUSULA 59" PREvENcÁo Dtr cÂNcf,R
a) Prevenção do Cánce. de Mama: As emp.egadas acima de 40 anos te.ào

diÍeiÌô à dhpensa de pelo nenos um dia de úabaÌho lor um ano pâÍa
reaììzção de maDogáfi4 como polídca pda prevenção de câncer de
mama, c os hospitais qle tive.en a €spec;alidade, ofereccÌão sua esÌ.uruÍa
lara aÍealizâção do exâne, nos termos daLei ìì.664120081

b) rrcvencão dó Cânc€r de pÍósrata: Os cnpregados acrrlÌa de 40 anos tedo
dìre'to à dispene de pelo nelos ud dia de úabaÌho por um ano púa
realizâËo de qanq como pollrica pâm prevenção de câncer de prósrâra.
e Òs lospitâis que tìlerem a especiâlidade, oferece.ãô suâ eíruilra para a
ÌeaÌizaçãodo exmrej nos terros da Lei Ìl 664/200Ei

CLAUSULA 60" CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL

"Contribuìção Ássistencúl

A Turma entendeu que é l€girrna
âos empÌegados indìsriútanenle
coLerna de rrabâÌho. eíândo os
henciônada conr.iblição. RE
7 11.2000" crifos nossos

Desconto mensaÌme e de 1,5% (um e mejo po! cenro). a jncidir sobre a
renumeÌação brurâ da foìha de pagamento de cadrì empregado. já ìeajustado na
fô,nâ da c]áusuÌâ 2! de$e acoÌdo, associados oü não. Dda reDâsse ao SindicàrôD'o l ( i  onJ l . '  i ru .o  oe pdgrne. . ro  oe.or '  r i l  u i , ì ro  A. , i r . . i r  b t  icd. rdo+(  o
precederte no 74 do C. TST., cujo recolhimento da. se á aÍdvés de boletos de
cobrdça bancár;a què serâo enviados paraas enpresasj posteriormeÂre, emnome
do Slrdicâto. Após dalâ de vencimento, haveú jncjdência da nulú orevista na

a cobrançà de codribuiçào assistenciaÌ imposra
eú lãvo. do sindjcaro, trcvista eú convenção
não sindicalizados conÌpelidos a seÌisfâzer â

189.960-5?. rel. Min. Mârco AuÍéìio.

obrjgadâs âo desconto e repase dâ

./'),
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PARACRAFO UNICO: As erìpresas tican



conr.jbuição âssislencial. ficândo. ainda. ob.igadas a remeter ao Sindìcato
lrofissional, mês a Des. a relagão dos empÉgados pertencenbs à categorja e a

CLÁUSULÁ 6T, CO\TRIBUICÁo ASSISTENCIÂL PATRONÀL
Fica estabelecida a coìtribuição asis(eìciãl !ânoDal no impoÍe de Ìi% (onze
porcento), a ser laga emuna únicâpârcela, inodindo referido percentuaìsobre a
loìhâ de pagâne o do n€s de maio de 20Ì5, devidaÌrenle couigida pelo Índice
c$abelccido ni prcscnrcnorma colcti!â. devendo o ÌecoÌhimento ser efe ado en
30/n/2015.

N? hipóÌese de atnso no paeamcnÌo da referida conrÍrbnição, hâlcrá incidênciâ
de nülta nô percentuâl de 2% (dois !ôr cenro). jÌÌos de l%(um poÌ ce.ro) ac
rìés, ftrdô Â i.cidk sôbr. o prnÌcilal dcvidamente corigido

CLÁUSULA 62" - GÁRANTIAS GERAIS
Ficân assegu.adas as condìções mais favoúveis decoÍenres de âcordcs
colelìvos, con reÌa9ào a qMisquer das cláÌ,sulas constanles da pÍ€senÌe
Convenção CoìeÌiva dc Trabalho;

c_LA!Ê!!4_í31:JUIZO!9!!try
O cumpÌjmento de quaisqueÌ ús cláusulas da presente íom4 será exigrdo
pedte o Josüçr do Trabalhoi

CI,ÁUSULA 64. - v:IGÊNcIÁ
As cÌáusuhs e condições da presenÌe Convençàô ColeÌìva de Tìlbàlho gue esrãô
eh vigor desde 1'de naio de 2013 teÉo seu !émino en l0 de abriì de 201ó,
beÌn cÒmo as cláusuÌas econônicas que vigoÌüão dc l. dc aio dc 2015 a i0 de
âbr i Ì  de 2016

cl,Áusul-a 65" - NoRMAs coNSTtrucIoNAIs
A pronnÌlgação da legislagão ordinária e/ou corrplementar regulaúúrâdÒE dos
prcceitos consÌituciônâis, subsritljú ondo allicável, direìros e devercs prevìíos
íâpresenie Convengão Coletivâ de rrâbâìho. .esaÌlando-se semlre as condições
nais 1ãvoLáveÌs aos ènrpÌegados, vedada. enÌ qlalquer hipóiese, a actrmÌlação de
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