CONVENCAOCOLETIVA DE TRABALHO/20T6

SUSCITANTE:

SINDICA

DOS

EMPREGADOS

!]M

ESTABELECIMENTOSDE SER\TCOSDE S.AUDEDE SAO JOSE
DOS CAMPOS. cntidâdcsindical profrssional,inscritâ no CNPJ|MF'
sobn' 72.308.372.0001-90,
com sedena PraçaLondres,47 - J. Augusta
SãoJosédosCamposSP.
SUSCITADO: SINDICATO PATRONAL DOS MEDICOS
VETERINARIOS DO ESTADO DE SAO P.AULO - SINPAVET:
entidadepâtronâ|, inscrita no CNPJ/MF sob n"' 71.729.64410001-63,
com sedena Av, BrigadeiroFaria Lima, 1616- cj, 1107 Pinheiros
Capital- SP.
Entreas entidadessindicaisacimaindicadas,fica estabelecida
a presente
Convenção
Coletivade Trabalho,quevigoraráde l-qde maiode 2016a 30
de abrilde2017,aplicávelaosempregados
emestabelecimentos
veterináÍios
pelo SindicatoSuscitante,
representados
medianteas seguintes
cláusulas
e

condições, que reciprocamente aceitam e outorgam, a saber:
Base Territorial: SãoJosédos Campose Regiãoconforme carta sindica!.

CLÁUSULA1"

pelasEmpresas,
Obediência
de todosos dispositivos.legais
vigentes,
no que
se.refere
aosreajustes
e benefïcios
salariais,
contidosnapresente
norma. I
CLÁUSULA2" - CoRREcÃo SALARIAL
Fica estabelecido
um reajusteno percentualcorrespondente
ao índicede
9.83%(noveinteirose oitenta e trêsdécimospor cento),a partirde l" de
já reajustados
maio de 2016,sobreos salários
na mesmadatabasedo ano
anterlor.

ADMITIDosAPósnarn nesn

Aos admitidosapósa data-base,
seráaplicadoo percentualcorrespondente
a
proporcionalidade
de 1/12(um dozeavos)por mêstrabalhado.
CLÁUSULA3'- SALÁRIO NORMATIVO
A partfude 1'de maiode 2016,o pisosalarialda categoriacorresponderá
a R$
(hum
1.130,00
mil centoe trintareais).
PARÁGRAFO PRJMEIROAs clínicas,hospitais,consultóriose laboratórioscom até l0 empregados,
pisossalariais
observarão
osseguintes
(saláriodeingresso):
4 p o i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
. ...0. .1. .7. ,. 0R0$
Administração.--................R$
1.022,00
Demais
funções
................R$
1.130,00
PARAGRA!-OSEGUNDOAs clínicas,hospitais,consultóriose laboratóriosde 11 a 20 empregados
observarão os seguintes pisos salariais (salário de ingresso):,
A p o i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . .0. 2. .2. .,R
0 0$
Administração.................R$
1.064,00
Demais
tunções
..............R$j
Ì.130,00
PÁRAGRAF'O TERCEIROParaa apÌicaçãodospisossalariaisacimaespecihcados,
considera-se:
Atribuiqõgs flql\pqia: limpeza, copa, lavanderi4 mensageiro,banhistae serviços
gerars.
Atribuicões de administraoão:recepção,serviçosgerais com ensino médio e
tosador.
PARÁGRAFO QUARTO
Caso o piso salarial Estadualser hxado em algum valor superior dos ora
estabelecidos,
os Sindicatos,Suscitantee Suscitadocomprometem-se
a retomar
asnegociaçòes
sobretaismontantes;

CI,ÁUSULA4' - COMPENSACÕES
Serãocompensadas
as antecipaçõessalariaisespontareamente
concedidas
no

períodorevisando,
exclündo-sedascompensações
os aumentos
decorrentes
de
promoção,tuansfeÍência,
anuênio,biênio,Íiênio, quinquênio,equiparação
salarial
e os aumentos
reaisexpÍessamente
concedidos
a essetítulo,por acordocoletivo
ou iniciativado empregador;
CLÁUSULA 5" - ANTECIPACÕESSÀLARIAIS
poderãoaÍÌtecipa.r
As empresas
reajustes
salariaisindependentemente
da política
salariaìvigente,bem como, conigir nos termose épocasdeterminados
pela
políticasalarialvigente,ou ouÍa quevenhasubstituila;
CLÁUSULA6'- ADICIONAL NOTURNO
Fica assegurado
aosempregados
lotadosno períododa noite,adicionalnoturno
equivalente
a 50%dahoradiuma,parao trabalhorealizado
d,as22:00hdeum dia
até5:00hdo dia seguinte;
CLÁUSULA 7" - coMPRovANTEs DE PAGAMENTO
Serão fomecidos obrigatolianente domonstrativos de pagamenLos, corn a

discriminação
dos títulosque compõema lemuneragão,
impodâncias
pagase
descontosefetuados,contendoa identificaçãoda empresae o valor do
recolhimento
doFGTS;
PARÁGRAFO ÚmCO - Ocorrendo erro na folha de pagamerÌto, as cnpr€sas
pagarãoaos empregados,as eventuaisdiferençasno prazo de 10 dias, a contaÍ da
comunicação,feita pelo trabalhador,

CLAUSULA

-

GARANTIAS

NA

AD

Garantia ao empregadoadmitido para a função de outro dispensadosem justa
causa,de igual salírio ao do empregadode menor salário na função, sem
consideraras vantagens
pessoais.
Estacláusulanão seaplicaquandoo emprqgado
dispensado
contavacom maisde dois anosde serviçona empresa.
CLÁUSULA 9, - SUBSTITUICÃO EVENTUAL
Gaxantiâao empregadosubstitutodo mesmosaláriopercebidopelo substituído,
desdeque essasubstituiçãosejasuperiora noventadias.

CLÁUSULA 10"-RTFEICÃO OU LANCHE
Fomecimentogratuitode lancheaos empregados
que laboramem jomada
notuma;
CLÁUSULA 11"- EXTRATOSDO FGTS
Os estabelecimentos
Veterinários
ficamobrigados
a enhegara seusempregados
osexlral.os
do FGTSrecebidos
daCEF,ou informações
por escrito,nostemos da
legislação
vigente;
çLÁUSULA 12'- CONTROLEDE PONTO
E obrigatórioo controlede ponto,sejaqual for o númerode empregados.
A
marcação
do pontopoderáserfeitapor meio mcsâricoou similaÍ,ou li\To de
ponto, podendo o horiirio de refeição ser anotado ou não. a critério do
empregador;
CLÁUSULAT3' - PIS

Pararcccbimentodo PIS, sendonecessárioa ausênciatlo lunçionárioduranteo
horarionormal de trabalho,estanão seráconsiderada
paraefeito de descontodo
DSR, férias,13' salário,bemcomodo dia do recebimento;
C L Á U S U L A I 4 " - P A G A M E N T OD E S A l - Á R I O S
As cmpresasque não efetuaremo pagarÌentodos salnriose vales em moeda
corrente,deverãoproporcionaraos empregadostempohábil para o recebimento
no banco ou posto balcário, dentro da jomada de trabalho, qualdo coincidente
com o horariobancário,excluindo-seos horáriosde refeição;
CLÁUSULA

15'

GARÁN

DE

OPORTUNIDADE/SÀLÀRIOe REMUNERACÃO

IGUALD

DE

Garantia de igualdade de oportrnidade/salário e remuneração,para trabalho de
igual valor,independentemente
de sexo,raçE cor e opçãosexual;
CLÁUSULA 16'ADMISSÁo DE PEssoAs coM DEFICIÊNCIA PAR.4
CUMPRIMENTO DE COTAS
As empresascomprometem-seà admitir pessoascom defrciência.confome
determinação
legal,compatívelcom a função,remetendorelaçãodos empregados
ao Sindicato;

CI-AUSULA 17' - GARANTIAS AO EMPREGADO ESTUDANTE
1 - O horário de trabalhodo empregadoestudante,desdeque maÍiculado em
eltabelecimentode ensinoe cursaldo o EnsinoFundamental(1'a 8'séries) e o
Ensino Médio (1" ao 3" colegial), curso superior, curso de formação
profissionalizarte,deveráser respeitado,desdeque notificadaa empresadenfo
de 30 (trinta)dias a pafiir da assinaturadesteAcordo Coletivo ou matdcula.Esta
GaÌaÌr1ia cessará ao término da etapa que estiver cursandc;
2 - Serãoabonadasas faltasde empregados
paraprestaçãode exame
estudantes,
em escolas oficiais autorizadasou reconhecidas,desde que pré-avisadoo
enrpregadorcom um mínimo de 72 (setenã e duas) horas de antecedênciae
corÌÌpruvaçãoposl.edorno mesmo prazo e que o horário de trabalho seja
incompatível
com
prova;
ü

3 - Quando
necessário
serápermitìdo
a saídado funcionário
30 (trinta)minutos
antesdotérminodajomada
diáriadetrabalho
comcompensações
futuras;
cLÁUsULAIE"- ATESTADoS
MEDIcoSE oDoNToLÓGIcos

1. Reconhecimentopelas empresasde atestadosmédicos do empregado,
desdeque sejamdo SUS (SistemaÚnico de Saúde1ou de convênios,le
saúde,devidamenteidentificados com papel timbrado da institüção, CRM
(ConselhoRegionalde Medicina) e assinaturado médico e o código da
doença;

,2. Será reconhecido pelas empresas os atestados odontológicos do
empregado, que apresentemas mesmas característicasdo item anterior;
bem comopassados
pelosfacultativosdo SindicatoProfissional;
C L A U S U L ^ I S " . P L A N OD E S A Ú D E
Faculta-seaos empregadosa adesãoao Plano de Saúdea ser contuatadopelo
Sindicato, comprometendo-seas Empresas em proceder ao desconto do
respectivovalor em folha de pagamento,co-pafiicipandoo custeio de até R$
17,00(dezessete
reais),por empregadoque aderfuao referidoplano,recolhendoo
respççl.ivo
valor ao suscitante.

CLÀUSIJLA20"- ABONODE F'ALTAS
Abonode falta a um (1) empregado,
por empresa,
quandohouverasseÌnbléia,

para pafticipaxde AssembléiaGeral convocadapelo SindicatoProhssional
duanteo peÍiodonecessfuio
à parÍicipaçâo
daaludidaAssembléia;
CLÁUSULA 21'ABoNo DE FÀLTAS PARA ACOMPANHAMENTODE
F'ILHOSMENORTSDE 14ANOS:
As faltas ao trabalhopor motivo de acompaÍliamentode filho som consulta
médicaou intemaçãoserãoabonadas
pelaempresa,comopreceituao Estatutodo
Menor e do adolescente
acompanhamento
deveráser feito primeiramente
pela
mãee na falta destapor motivo de óbito ou doenç4o pai ou tutor.
CLÁUSULA 22"- AUSÊNCIASJUSTIFICADAS
l Por 05 (círco) dias consecutivos
em viÍude de molte de cônjugeou
ascendentes,
descendentes,
sogÍoou sogra;
2. 2- Poï 05 (cinco) dias consecutivos,
em viftude de casamento,
com
apresentação
dedocumentocomprobatório;
CLÁUSULA23"- HoRASEXTRAoRDINÁruAS
Concessão
de 100%(cempor cento)de sobretaxa
paraas horasextraordinárias
Drestadas
DeloÍabalhador.
Quandoo feriado coincidir com sábadosa empresaque trabalhar sob o regime de
compensaçãode horas,poderáaltemativamente:a) Reduzir a jomada de trabalho,
subtraindoos minu[osrelativo a compensação;
b) Pagaro excedentecomo horas
extms c) Concederfolga compensatória
;d) Incluir as horas em feriadospontes
futuros; A opção acima será comunicadaao empregadocom antecedênciade até
15 diasao feriado;
CLAUSULA 25" BANCO DE IIORAS
Os empregadores
poderãoadotaro sistemade bancode horas,atravésdo qual o
eÍcesso de horas trabalhado em um dia, poderá ser compensadopela
corespoÍÌdentediminúção em outro diâ, de maneiraque não exceda,no período
máxirnode 1 (um) ano, a referidacompensação.
O empregadorpoderáoptarpela
compensação
do períododestinadaà concessão
de férias,adicionandoaosdiasde
férias,os correspondentes
à compensação
previstanestacláusula;
PARÁGRAFO ÚNICO

As horas excedentesas normais e que serãodepositadasem Barco de Horas,
softerãoacréscimodo adicionalconvencionalde 100% (cem por cento) de tal
maneira que a hora trabalhada,quandolevada o banco de horas corresponderáa 2
nolas.
CLÁUSULA 26" - ESTABILIDADE PARA o SERVICO MILITAR
Garantiade empregoao menor,em idadede prestaçãodo serviçomilitar, desdeo
s e ua l i s t a r ì r ( nal o
L é3 0 d i a sa p ó sa b a i x a ;
CLÁUSLTLA27"- ESTABILTDADENA LICENCA \4ÉDIcA
Garantiade empregopelo períodode 60 (sessenta)
dias a contarda alta médic4
ao empregado afastado por aurilio doença, desde que o afastamento seja por
prazo superiora 90 (noventa)dias, e, pelo mesmoprazo aos empregadoscom
cirurgiasmarcadas;
CLÁUSULA 28" - ESTABILIDADE AOS CIPEIROS
Estabilidadeaos Cipeiros, na foma da lei, convocando o sindicato pam
partiçipação;
As empresasremeterãoao SindicatoProfissionalcópia da ata de posse dos
membros da CIPA, no prazo de até 30 dias após a eleição;

CLÁUSULA29"- ESTABILIDADEAPÓsTÉnus:

Estabilidadede 30 (tdnta) dias aosempregados
que retomaremde fériasnormais
ou coletivas:

CLÁUSULA

30"

ILIDADE

Garantia de emprego ç salário aos empregadosque estejanÌa menos de dois anos

do direitoda aposentadoria,
emtodasmodalidades,
sendoqueadquiridoo direito,
cessaa estabilidade.
Paraos empregados
commaisde 5 anosnamesmaemnresa.
a estabilidade
seráde 36 meses,sendoqueadquiridoo direitoà aposentaàoria,
extingue-se
a estabilidade;
cì,ÁUsULA 31"- ESTABILIDADEÀ GESTANTE
Garantiade estabilidadeà gestante,desdeo início da gravidezaté 60 (sessenta)
diasapóso términodalicençacompulsória;
C L Á U S U L AJ 2 ' - L I C E N Ç AA D o C Ã o

A empregadamãe adotanteseráconcedidalicença remunerada,na forma da lei;
CLÁUSULA 33' - LICENCA PATERNIDADE
Após o nascimentode seu filho, o empregadoterá direito a uma licençade 05
ícinco)dias.semprejuizoda remuneraçào:
cLÁUSULA 34,- CRECHE oU AUXÍLIO CRTCFTE
As empresasque não possuíremcrecheprópria ou convêniocreche,concederão
auxílio crecheda seguintefoma:, a) As empresasque contaremcom acimade 20
empregadosconcederá209/o(vnte por cento)do salárionormativo,por hlho, a
estetítulo,paraas empregadas
com filhos de 0 (zero)a 6 (seis)anosde idade,por
mês;b) As empresasque contaremcom 10 a20 empregados
concederâI\Vo (dez,
por cento)do salárionomativo, por filho, a estetítulo, para as empregadas
com
fi1hosde 0 (zero)a 6 (seis)anosde idade,por mês; c) As empresasque tiverem
número menor de 10 empregadosconcederá5% (cinco por cento) do salírio
nomativo, por hlho, a estetítulo, paraas empregadas,
com filhos de 0 (zero)a 6
(seis) anos de idade; por rnês. Quando o convênio creche distar do
estabelecimento
de serviçode saúdemais de 500 metÍos,as empresascolocarãoà
disposiçâoda empregada
mãeconduçãopma ida e volta. paralevar as criançasno
percursoentidade-creche-entidade.
Se não houver possibilidadedo empregador
fornecer a condução retro aludida, a empresadeverá proceder o pagamentodo
auxilio creche, ua fonna acimaestabelecida;
PARAGRAFO Ú'NICO - A documentação exigível das empregadaspara c
recebimentodo auxílio creche,será:certidãode nascimentodo filho, carteirade
vacinação e declaraçãoanual de próprio puúo firmando o direito de guÍrda e a
dependência
oconômicada crianca.
. 1. Concessão,além do prazo legal, de aviso prévio de um dia por ano de
serYiçoprestadoà empresa;

2. Paraos trabalhadores
com maisde 45 (quarenta
e cinco)anosde idade.e
maisde 2 (dois)anosde casa,seráconcedido
avisopréviode 45 (quarenta
e cinco)dias,semprejúzodo item 1;
PARÁGRAFOPRIMEIRO- Os primeirostrirÌta dias do aviso prévio serão

trabalhados,se assimdesejaro empregador,Os dias excedentes
a 30 dias,serão
indenizado
s:
PARAGRAFO SEGIINDO - Paraefeito de cálculo das verbasrescisódas,será
computadoo reflexodo avisoprévio somenteem relaçãoaosprimeiros30 dias;
CLÁUSTJLAJÓ' HOMOLOGACÕES
As homologações
de rescisõesde contratode trabalhodos empregados
demitidos
com mais de I (um) ano de empresa,serão feitas obrigatoriâmenteno Sindicato
ou na DRT, comoestabelece
a IN DRT/SP l/98 de 01 de setembrode 199g:
CLÁUSULA 37" - CARTA DE APRESENTACÃO
Os empregadores
fornecerãoaosempregados
demitidos,desdeque requeridopor
escrito, carta de apresentação,que deverá ser entregrÌe aos mesmos no ato da
homologaçãoda rescisãocontratual.
CLÁUSULA 38. - ATESTADo DE AFASTAMEN I.o E SALÁRIOS
.1. As empresasdeverão preenchero atestadode afastamentoe salfuios
sempreque solicitadopelo ÌNSS, inclusive laudo técnico e DSS_9030
(aatigoSB-40);e PPP@erfil Profissiográficoprevidenciário);
2. Os empregadores
fomecerãoaos empregadosno ato da homologaçãoda
r'escisão
de contlatode habalho,ou qútação o AAS, laudotécnicoe DSS_
8030 (antigo SB-40) e PPP ( Perfil profissiográfico previdenciiirio),
independentemente
da solicitaçãodo item l;

CLÁUSULA39'. LAUDOTÉcNICo SB-40

Obrigatorieda<le
do fomecimentodo laudo técnico e DSS-8030(antigo SB_40)
por profissionais competentes.quando solicitado pelo INSS; ppp (perfri
,
Profissiográfico Previdencirírio)

CLÁUSULA40' - PREENCIIIMENTODE CAT E AAS

As Guias de ComrÌnicação de Acidente de Trabalho CAT e do Atestado de
A1àstamentoe Salários, quando solicitados pelo empregado,serão preenchidos,
assinadose carimbadospela empresa,sob penade respon<ier
pelos beneficiosà
que teria direito o trabalhador;
CLÁUSULA 41" CoMUNIcAÇÃo

DE ACIDENTE DE TRABALHO

As empresas
enviarãoao Sindicato,
nosmesesdejaneiro,abril,julho e outubro,
previstono item 5.22,Ietra"È,"da NR 5, da PortaÌia
cópiado anexo1 completo,
3.214,de08.06.78;
Na ocorrêncìa
de acidentede ftabalhocom mutilaçãoou fatalidade,
o Sindicato
deveráser comunicadono prazo de 24 horas para acompaúamentodo caso.
As quetiveremAcidentedeTrabalhocompercadetrabalhosuperiorà 100meses
deverá fazer a comunicaçãode imediato, assim, que ultrapasseo limite.
As empresasdeverãoencaminhar,mensalmente,
ao Sindicatocópiasde todasas
CAT domêsanterior;
CLÁUSL.I-A 42. - AUXÍLIO FUNERAL
No casode falecimento
do empregado,
o empregador
pagaráà famíliado rnesmo,
o eqúvalentea 1,5(ume meio)sa.lfuio
nominal,sendoque,semotivadaa morte
por acidentede trabalhoou moléstiaprofissional,o pagamentoseráem dobroTais pagamentosserãoefetuadosindependentemente
das verbasremarescentes
devidas;
CLÁUSULA 43"- CESTABÁSICA
pelos aosempregados
Concessão
ticketcestabásica( cartão),sem
carátersalarial
conformedeferidonos autosdo processodo DissidioColetivon" 33191-A e
146/91-4,que seráentregueaté o dia 15(quinze)do mês subsequente
ao de
referencia.
O beneficioda presenteclausulaserá concedidode forma incondicionale
gratultameffe.

O liskçt çcstascráno valor de R$ 145,00(centoe quarentae cincoreais),a pafiir
de 1"de maiode 2016;
CLÁUSULA 44' - T]NIF'ORMES
Os empregadores fomecerão uniformes aos empregados lotados no Setor
Operacional (enferrnagem,limpeza, cozirúta,lavaaderia), inclusive se for exigido
roupas brancas,excetuando-seo pessoalAdministrativo, salvo se o empregador
exigir o uso de unifome tambémpaxaa Administração;

Obrigatoriedadeno fornecimento de equipamento de proteção aos empregados
para o exercíciodas respectivasfunções,de conformidadecom a legislaçãode
higiene, segurançae medicina do trabalho,de modo a atenuar-lhesos nscos
eventuais,sendoobrigatórioseuusopelo empregado;
CLÁUSULA 46" - F'ORNECIMENTO DE MATERIAL INDISPENSÁWL
Fornecimentode todo materialindispensávelao exercíciodigno da atividadedo
empregado;sendo o empregadoresponsávelpelo bom uso e conservaçãodo
por eventuaisdanosdolosos;
material,respondendo
CLÁUSULA 47, INSPECÃO DE CALDEIRA
Obrigatoriedadede entregados relatóriosde INSPEÇÃO DE CALDEIRA E
VASSO SOBPRESSÃO,previstana NR 13,devendoa vistoriaseracompanhada
e assinadapor um membro da CIPA indicado pelo Sindicatoe, se necessário
Perito Assistente,o Sindicatoindicaráo Profrssionalde sua confiançamediante
pagamentode honoráriospelaempresaem valoresconvencionados
entreeles.
Concessão
de valetransporte,na formada lei;
CLÁUSULA 49" - FÉRIAS
Aviso prévio de 30 diaspara a conoçssão
dasférias,não podendoas mesmaster
início aos sábados,domingos, feriados e dias já compensados,devendo o
respectivopagamentoser realizadocom antecedência
de, no mínimo, 5 (cinco)
dias;
CLÀUSULÀ 50" - OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO EM CARTEIRA
Fica ter'Íninartementeproibida a prestaçãode serviço após 48 horas da data do
ingresso,semo devidoregistroem carteira,na forma da 1ei:
..

CLÁUSULA
5Í, - coMUNÍcACÃoDEDtSPENS,d

Entregaao enìpregado
de qaÌ1acomos motivosda dispensacom alegaçãode faÌta
grave,sobpenade gerarpresunçãode dispensaimotivada;
CLÁUSULA 52.- EXAMESMÉDIcoS
Os examesmédicos,periódicos,e por ocasiãoda admissão,e dispensados
cmpregados,
naformadalei, serãocusteados
cxclusivamente
pelasempresas;

CLAUSULA 53" - OUADROS DE A\'ISOS
Ahxação de quadros de avisos no local da prestação de serviços;
As empresasdistribuirãoa seusempregados,
toda correspondência
dirigida aos
mesmospelo SindicatoProfissionale não se oporãoa que o Sindicatoefetue,nos
temos da presentecÌáusula,a divulgação da faculdadede associaçãodos
empregadosà entidade,conforme previsto em lei;
CLÁUSULA 55', MENSALIDADES SINDICAIS
Obrigatoriedadede recolhimento das contribuições(mensalidadessindicais)
descontadas
dos associados,
em consonânciacom os arligos545 e seuparágrafo
penas
pÍevistâs
único,sobas
no adigo 553 da CLT;
CLÁUSULA 56". MULTAS
1. Fica estabelecida
a multa de um (1) salário-diado empregadopor dia de
atraso, caso o empregador não satisfaça nos prazos previstos em lei o
pagamentodos saládose gratificaçõesnatalinas,em favor do empregado;
2. MuÌta por descì.mprimento
de todas as obrigaçõesde fazer inseridasna
prssenle noÌma coletiva e que não possuam cominaçõespróprjas,
equivalentea l0%o(dez por cento) do piso da categoria,observadosos
valoresestabelecidos
na cláusula3', em favor da pafieprejudicada.

CLAUSULA
57'
FDRJADO
PÀRA
A
CATEGORIA
Seráconsiderado
feriadopara a categoriao dia 12 de maio, data em que se
comemorao "Dia do Ernpregadoem Estabelecimentos
de Seruiçosde
Saúde",na basetenitorialabrangida
pelo SindicatoProfissional,
resguardada
a
prestação
de seruiços,
conformeescalapréviaelaborada
pela administração
da
empresa,
salvaguardando
queprçstarserviçonessedia, inclusive
ao empregado
jomada
os empregados
que laboram
12X36,o direitode compensação,
ou de
Íeceberas horastrabalhadascomo extras.As empresasque não concederamo
feriado no dia 12 de maio deverão fazêlo até 31.08.2016:
CLÁUSULA 58"-JORNADAESPECIALDE TRABÀLHO

jomada 12 x 36, ou
Faculdadede Empregadose Empregadores,
estabelecerem
seja,doze horas de tÍabalho, com intervalo de uma hora para refeição, por Íinta e
seis horas de descanso,assegurando-se,
outrossim,duas folgas mensais,não
podendoestasfolgasseremconcedidasem diasjá compensados,
ou o pagamento
das horasextrasconespondentes,
conformeescalade trabalhoestabelecida
pelo
empregador,semprecom a assistência
dos sindicatos.
CLÁUSULA 59'_ PRE\TNCÃO DE cÂNcER
a) Prevençãodo Cârlcerde Mama: As empregadasacima de 40 anosterão
direito à dispensade pelo menosum dia de trabalho por um ano para
rcalizagão de mamografi4 como política para prevenção de câncer Ce
mama, e os hospitais que tiverem a especialidade,oferecetãosua esÌrurura
paraa realizaçãodo exame,nos termosda Lei 11.664/2008:
b) Prevençãodo Câncerde próstata:Os empregadosacimade 40 anosterão
direito à dispensade pelo menosum dia de habalho por um aro para
realizaçãode exame,como política para prevençãode câncer de próstat4
e os hospitaisque tiverema especialidade,
oferecerãosuaestnrtua paraa
reaÌizaçãodo exame.nos termosda Lei 1I.664/2A08;
CLÁUSULÀ 60. CONTRIBUICÃO ASSISTENCIAL
Desconto uersalmenle de 1,5oó (um e meio por cento), a incidir sobre a
renumeraçãobruta da folha de pagamentode cada empregado,já reajustadona
forma da cláusula2" desteacordo,associadosou não, pararepasseao Sindicato
Profissionalà título de pagamentode ContribuiçãoAssistencial;aplicando-seo
precedenten" 74 do C. TST., cujo recolhimentodar-se-áatravésde boletosde
cobrançabancríriaque serãoenviadosparaas empresas,
posteÌiomente,em nome
do Sindicato.Após data de vencimento,haveráincidênciada multa previstana

presente

"ConhibuiçãoAssistencial

nonna

coletiva;

A Tuma entendeuque é legíLimaa cobrançade contribuição assistencialimposta
aos empregadosindistintamente em favor do sindicato, prevista em convenção
coletiva de habalho, estandoos não sindicalizadoscompelidosa satisfazera
mencionada contribuição. RE 189.960-SP, Íel. Min. Marco Aurélio,

7.11.2000".Grifos
nossos.

PARÁGRAI'O LTNICO:As empresasfrcam obrigadas ao desconto e repasseda
contdbuição assistencial,ficando, ainda, obrigadas a remeter ao Sindìcato
Profrssional,mês a mes, a relaçãodos empregados
pertencentes
à categoriae a
elasvinculadas;
CLÁUSULA 61, - CONTRIBUICÃO ASSISTENCIAL PATRONAL
Fica estabelecida
a contibuição assistencialpatronalno importe de llvo (onze
por cento), a ser pagaem uma única parcela,incidindo referido percentualsobrea
folha de pagamentodo mês de maio de 2016, devidamentecorrigi<lapelo ínclice
estabelecido
na presentenormacoletiva,devendoo recolhimentoserefetuadoem
30/06/2016.
Na hipótese de atraso no pagamentoda referida conhibuição, haverá incidência
de multa no percentualde 2% (dois por cento),juros de l%(um por cento) a,o
mês,tudo a incidir sobreo principaldevidamente
corrigido.
CLÁUSULA 62' - GARANTIAS GERAIS

Ficam asseguradas
as condiçõesmais favoráveisdecorrentesde acordos
coletivos,com relação a quaisquerdas cláusulasconstantesda presente
ConvençãoColetivade Trabalho:
CLAUSULA 63'. JU|ZO COMPETENTE
O crÌmpïimentode quaisquerdas cláusulasda presentenorma, será exigido
peraatea Justiçado Trabalho;
CLÁUSL'I-A 64" - uGÊNcIA
A presenteConvençãoColetiva de Trabalho terá vigência de 1 (um) ano, com
início em 1'de maio de 2016e términoem 30 de abril de 2017.
CLÁUSULA ó5' - NORMAS CONSTITUCIONAIS
A promulgaçãoda legislagãoordináriae/ou complementarregulamefiadorados
preceitosconstitucionais,
substituirá,onde aplicável,direitose deveresprevistos
na presenteConvençãoColetivade Trabalho,ressalvando-se
sempreas condjções
mais favoráveis aos empregados,vedada,em qualquerhipótese,a acumulaçãode
beneÍïcios;

SãoPaulo,
21 dejuúo de2016.

Dr.Ricardo

SindicatoSuscitante

RODRIGUES

sP 176.845

vogado Suscitado
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