
CONVENCÃO COLETIVA DE TRABALHO/2013

99!cq4{rE' srNprcAro pos EMpREGApos EM
ESTABELECIMENTOS DE RvICos pE sAútn on JOSEDQS _C_AMPpS, entidade rindi"rl p.oÍiffi
sob n" 72.308.372.0001-90, com sede na praça Londres, 47 _ J. Augusta
São José dos Campos Sp,

SUSCITADO: ICATO PA NAL DOS MEDICOS

entidade patronat, inscrita no CNPJ/MF .ob 
"fTì:tõ-j44l0001-63,corn sede tra Av. Brigadeiro Faria Lima, 1616 _ cj. ll07 _ pinheiros _

Capital - SP.

Entre as entidades sindicais acima indicadas, fica estabelecida a presente
Convenção Coletiva de Trabalho, que vigorará de l. de maio de 2013 â 30de abril de 2014, aplicável aos empregados em estabelecimentos veterinários
representados pelo Sindicato Suscitante, mediante as seguintes cláusulas econdigões, que reciprocamente aceitam e outõgam, a saber:
Base Territorial: Estado de São paulo, exceção feiã Á Ciaud. d.Ribeirão Preto e Osasco,

CLÁUSULA T.
Obediência pelas Empresas, de todos os dispositivos legaís vigentes, no que
se refere aos reajustes e beneficios salariais, iontidos nJp."r"ni" norrnu.

çLÁUSULA ?: - CORRECÃO SALARIAL
-t, rcâ^ esta betecldo um feajustc no percentual correspondente ao índice de7,I6%o(sete inteiros e dezesseis décimos por centoj, sobre este resultado
\ur!^?,-}y" (dois inteiros por cento) de aumento reaÌ, a partir de I'de maio
de 2013, sobre os salários já reajustados na mesma dátu bure do ano anterior.

nl,t
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Aos admitidos após a data-base, será aplicado o percentual conespondente
proporcionalidade de l/12 (um doze avos) por mès trabalhado.

A?artir de 1" de maio de 20131 . piìã-ìJarial da categoria coresponderá aR$ 882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais).

PAR]IGRAF'O PRIMEIRO.
As clínicas, hospitais, consrútórios e laboratórios com até
obserwarão os seguintes pisos salariais (salário de ingresso):
4poio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 280,00
Aúlinistração...................R$ 79g,00
Demais funções................R$ g32,00

PARÁGRAF'O SEGUNDO-
As clínicas, hospitais, consultórios e laboratórios de ll a
ubservarào os seguintes pisos salariais patario 

-

Aporo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 798,00
Administragão.................R$ 83 1,00
Demais funções ..............R$ S82,00

PARIGRAFO TERCEIRO.
Para a aplicação dos pisos salariais acima especificados, considera_se:
1T9&õrsiqApara: 

limpeza, copa, lavanàeria, -""r;e";",';;;;ir;a e seryrçosgerals.
Alribuiqões de adminishagãa: recepgão, serviços gerais com ensino médio etosador.

PARÀGRAF'O QUARTO
Caso o piso salarial Estadual ser fixado em algum valor superior dos oraestabelecidos, os Sindicatos, Suscitante e Suscitadã 

"o.prorn"i"ã_r" 
a reÌorÍìaÍas negociaçòes sobre Ìais monlanles:

10 empregados,

20 empregados
de ingresso):

as arteclpagões salariais espontaneamente concedidas no



período revisando, excluindo-se das compensações os auüentos decorrentes de
promoção, transferência, anuênio, bìênio. triênio. quinquènìo, equiparação salarial
e os aumentos reais expressâmente concedidos a esse título, pór àcordo coletivo
ou iniciativa do cmpregado(;

CLAUSULA 5" - ANTECIPACÕES SALARIAIS
As empresas poderão antecipar reajustes salariais independentemente da poiítica
saìaÍial vigente, bem como, corrigir nos termos e Épocas determinados pela
política salarial vigente, ou outua que venha substituí_la;

Fica assegruado aos empregados lotados no período da noite, adicional noÍumo
equivalente a 50% da hora dium4 para o habàho realizado das 22:00h de um diaaté 5:00h do dia seguinre;

CLÁUSULA 7'- COMPROVANTES DE PAGAMENTO
Serão íomecidos obrigatoriamente demonstrativos de pagamentos, com adiscriminação dos títulos que compõem a remÌrneração, irniortân",u, pugu. 

"descontos efctuados, çontenrlo a idenlificação da'empresa e o vator dorecolhimento do FGTS;

PARÁGRAFO úNICO - Ocorrendo eno na lolha de pagamento, as €mpresaspagarão aos empregados, as eventuais diferengas.no prazo Je l0 diás, a contar dacomunicaçào. leirr pcìo rrabalhador,

Êr-,r1=u,,ìuln-,',91 ,;, g4Yrqr rvlssÃo
UaranÍra ao empregado admirido para a funçào de o,rLroìi.ffiuao ,.lnlrü
causa, de igual salário ao do empregado de menor salárià na funçâo, semconsiderar. as vantagens pessoais. Esta cláusula não se aplica quando ã empregado
dispensado contava com mais de dois ano, de,"ruiço nâ 

".noà.u.

pelo substituído,

ú

6

Garantia ao empregado substitutÕ aãã*ããããio percebid.o
dcsde que essa substiluição seja superior a noventa dias.

n
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gratuito de lanche aos empregados que laboram em jornada

Os estabelecimento s Veterinários ficam

Fomecimento
notuma;

os extralos do FGTS recebidos da CFF'
legislação vigente;

crAU$rrA 10L REFErÇÃ

CLAUSULA 13" - PIS
Para recebimento do PIS, sendo necessário a ausência do funcionario durante ohoriírio normal de trabalho, esta não será considerada para ef.ito àé o"r"ooto ,lo
DSR" ferias, 13o saliírio, bem como do rlia do recebimento;

As empresas que não efetuaÍem o pagamento dos salirios
corente, deverão proporcionar aos empregados tempo hábil
no banco ou posto bancrírio, dentro da jomada de âabalho,
com o horário bancário, excluindo-se os horários de refeicão:

ìcu.qLDnoe ueopoRru.t mroelselÁruo e ne trtrúÌffi----
Garantia de. igualdade de oporrunidadc/ruláriõìGÃtner ação, para habalho deigual valor, independentemente de sexo, raga, cor e opção sexual;

!!+JrjJlaJg"+plyrls.sÃo pE pEssoAs coM pEFrcrÊNCrA PARACUMPRIMENTO DE COTAS
As empresas comprornetem-se à admitt pessoas com deficiência, coniòrme
determinação legal, compatível com a funçãã, remetendo relação dos empregados
ao Sindicato;

obrigados a entregaÍ a seus empregados
ou informações por escrito, nos temos da

íor o número de empregados. A
mecânico ou similar, ou livro de
anotado ou não, a critério do

e vales em moeda
para o recebimento
quando coincidente

IJ

W

çLÁUSULA 12'- CONTROLE DE PONTO
E obrigatório o controle de ponto, seja qual
marcação do ponto poderá ser feita por meio
ponto, podendo o horário de refeição ser
empregador;



t - o horário de rrabalho do empregado 
"stodunrtì;d" d;;;riculado emestabelecimento de ensino e cursando..o Ensino FundamentaL ( I " a g" séries) e oEnsino Médio (1" ao 3o colegial), curso superior, crìso de tormação

Ì1""fï:iïli:":". 
deverá ser respeirado, desde que notiácada a empresa dentrooe JU (mnta) dìas a païtir da assinatua deste Acordo coletivo ou matrícura. EstaGarartia cessaxá ao téflnino da etapa que 

"ati 
ra, cursardo;

2 - Serão abonadas as faltas de empregados estudantes, para prestação de exameem escolas oÍìciais autorizadas ou recoúecidas, desde que pre-avisado oempregador com um mínimo de 72 (setenta e duas) horas ãe Jnàcedência ecomprovação posterior no mesmo prazo e que o horário de trabalho sejarncomPatível com o da prova;

3 - Quando necessário será permitido a saida do funcionário 30 (tdnta) mtnutosantes do término dajomada diaria de trabalho com compenruçJ"., hr*.n",

US r 8" - ATES LOGICOS

desde que.sejam do. SUS (sistema único de s",rra"l 
", 

a" 
""rrãrìã, 

ï"
::i9:,,*""r9"*:*e idenrificados com papel timbradá o" t"rtii"iça",-òrua
!:::::lh" 

Regionat de Medicina) e assinatura a" .eat* 
" "'iãúg" 

a"doença;

falta a um (1) empregado, por 
"mpresu, 

quando houver assembléia-

2. Será recoúecido pelas empresas os atestados odontológicos doempregado, que apresentem as mesmas caractedsticas do ite; ante.ior,
bem como passados pelos facultativos do Sindicato profissioJ

CLAUSULA 19' - PLANO DE SAÚDE
Faculta-se aos empregados a adesão ao plano de Saúde a ser contratado pelÕSindicato, comprometendo-se as Empresas 

"* 
pro""d", 

-uo--ãesconto 
Oo

ï:rpj.liy: "d".. 
em foìha de pagamento, co_participando o custeio de até R$rz.uv (qoze reat s ).  ̂p_or- empregado que aderir ao referido plano, recolhendo orespectivo valor ao SINSAUDESP.

I'
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para participar de Assembléia Geral convocada pelo Sindicato profissional
durante o periodo necessário à panicipaçào da aludidã Assembìeia;

FILHOS MENORES DE 14 ANOS:
As faltas ao trabalho por motivo de acompanhamento de Íìlho com consulta
médica ou intemação serão abonadas pela empresa, como preceitua o Estatuto do
Menor e do adolescenie acompanhamento deverá ser feìto primeiramente pela
mãe e na falta desta por urotivo de óbito ou doença, o pai ou tutor.

Por 05 (cinco) dias consecutivos em virtude de
ascendentes, descendentes, sogro ou sogra;

moÍe de cônjuge ou

2. 2- Por 05 (cinco) dias consecutivos, em vifiude de casamenm. com
apresentação de documento comprobatório:

Concessão de 100% (cem por cento) de sobretaxa para as horas extraordinfuias
prestadas pelo trabalhador.

Quando o feriado coiacidir com sábados a empresa que trabalhar sob o regime de
compensação de horas, poderá altemativamente: a) Reduzir ajorlada de trabalho,
subtraindo os minutos relativo a compensação; b) pagar o excedente como horas
extras c).Conceder folga compensatória ;d) Incluir as horas em feriados pontes
futuros; A opção acima será comunicada ao empregado com antecedência de até
15 dias ao feriado;

Os empregadores poderão adotar o sistema de banco de horas, através do qual o
excçsso de horas trabalhado em um di4 poderá ser compensado pela
correspondente diminuição em outro di4 de maneira que não exceda, no período
márimo de 1 (um) ano, a referida compensação. O empregador poderá optar pela
compensação do período destinada à concessão de férias, adicionando aos dias de
férias, os correspondentes à compensação prevista nesta cláusula;

PARÁGRAFO úT.UCO



As horas excedentes as normais e que serão depositadas em Banco de Horas,
sofrerão acréscimo do adicional convencional de lO0% lcem por cento) de tai
maneira que a hora trabalhada, quando levada o banco de horas ôorresponderá a 2
norâs

Garaúia de emprego ao menor, 
". 

ìdudãìãp.ÃffiEli[ããÌìrtaÌ, desde o
seu alistamenlo até 30 dias após a bair al

\rafanua de emprego pero período de 60 ísessenta) dias a contar da alta médica,
ao ernpregado afastado por auxílio doença, desde que o afastamento seja poi
prazo.superior a 90 (noventa) dias, e, pelo mesmo prazo aos empregados càm
crrurgras marcadas;

qLAL]TULA 28" - ESTABILID {DE .AOS CI PEI ROS
i,sÌaDrrrdade aos Clpeiros, na forma da lei, convocando o sindicato para
paxticipação;
As empresas remeterão ao Sindicato profissional cópia da ata de posse dos
membros da CIpA, no prazo de até 30 ãias após a eÌeição;

g4!/S,ut-n zs=" - ElrlerLronoe após rrru qs,
ÕsraDlldade de J0 (tnnta) dias aos empregados que retomarem de Íérras normars
ou coÌetivas;

Garantia de empÍego e salário aos empregãdos que estejam a menos de dois arrosdo direito da aposentadoÍia, em todas moáalidades, serráo qo" uJquiriao o Cireito,
:.:::^:,:ijl?']ld"d...,Para 

os empregados com mais de 5 aÍ,os ,,a À"s_a empresa,
a esÌabrldade sera de 36 meses, sendo que adquirido o direito à aposentadoria,
extmgue-se a estabilidade;

çLÁUsuLA 3I'.:.ESTABÌ LIDADE À cESTANTE
uaranÌla dc estabrhdacle à gestante, desde o início da gravidez até 60 (sessenta)
dias após o témino da lìcença compulsória;

#ì

CLAUSULA 32" - LICENCA ADOÇÃO



Após o nascimento de seu filho,ì empregado terá direito a uma licença
{cinco) dias, sem prejuízo da remuneração:

A empregada mãe adotante será concedida licença remunerad4 na íorma da lei;

CLAUSULA 33" . LICENCA PATERNIDADE
I ryvo v '4òe',çuru Lrs beu llno, o empïegado rcra dlrelto a uma licença de 05
{cinco) dias, sem prejuízo da remuneração;

ÇLÁUSULA 34"- CRECHE oU AT'XiLto cREcHE
As empÌesas que não possuírem creche própria ou convênio creche, concederão
auxílio creche da seguinte fonna;, a) As empresas que contffem com acima de 20
empregados concederá 20% (vinte por cento) do salário normativo, por fìlho, a
este tíirlo, para as empregadas com filhos de 0 (zero) a 6 (seis) anos dã idade, por
mês; b) As empresas que contarem com 10 a 20 emp.egaàos corrced erâ 10%,, (dez
por cento) do salário_ normatir o. por fi lfo. a este tiRtlo. para as empregadas com
rrrhos de 0 (zero) c 6 (seis) anos de idarlc. por més: c) As empresai que tiverem
número menor de 10 empregados concedãrá 5o/,, (cínco poi cento) do salario
normativo, por filho, a este título, para as empregadas, com filhos de 0 (zero) a 6
(seis) 

- 
anos de idade; por mês. euando ó convênio creche distar do

estabelecimento de serviço de saúde mais de 500 metros, as empresas colocarão àdisposição da empregada mãe condução para ida e volta, pzÌra levar as crianças nopercurso entidade-creche,entidade. Se não houver possitilidade do empregador
foqgcer a condução retro aludida, a empresa deveìá proceder o pagamento do
auxilio creche , na forma acima estabelecida;

PARAGRAFO ÚWICO - A documentação exigível das empregadas para orecebimento do auxílio creche, será: certidão de nãscimento do'filh"o, carteira de
y1r"fã" e declaraçào anual- de próprio punho firmando o direiro de guardc e cdependencla economica da crianca_

l. Uoncessâo, alem do pmzo legal, de aviso prévio de um dia por aao de
serviço prestado à empresa;

2. Para os trabalhadores com mais de 45 (quarenta e cinco) anos de idade emais de 2 (dois) anos de casa, será concedido aviso préviã de 45 (quarenta
e cinco) dias, sem prejuízo do item 1;

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os primeiros rrinta dias do aviso prévio serão

CLAUSULA 35'- AVISO PRÉUO
Concessão, além do prazo
serviço prestado à empresa;

@w



trabalhados, se assim desejar o empregador. Os dias excedentes a 30 dias. serão
indenizados;

PARÁGRAFO SEGtÌNDO - para efeito de cálculo das verbas rescisórias, será
computâdo o reflexo do aviso prévio somente em relação aos primeiros 30 dias;

CLÁUSULA 3ó" HoMoLoGACÕEs
As homologações de rescisões de contralo de trabalho dos empregados demitidos
com mais de 1 (un) ano de empresa, serão feitas obrigatoriamente no Sindicato
ou na DRT, como estabeìece a ÌN DRT/SP 1/98 de 01 de setembro de l99g:

Os empregadores fomecerão aos empregados demitidos,
escrito, carta de aprcsentação, que deverá ser entregue
homoÌogação da rescìsào conratua..

CLÁ

desde que requerido por
aos mgsmos no ato da

do laudo técnico e DSS-8030 (antigo SB-40)
quando solicirado pelo INSS; ppp tperJìl

ESTADO DE AfASTAMENTO E S
1 .As empresas deverão preencher o atestado de aãsta-entãl sabrio.

Obrigatoriedade do fomecimento
por profissionais competentes.
Frofi ssiográfico Previdencirírio)

scmpre que solicitado pelo INSS, inclusive laudo técnico e DSS-8030
(antigo SB-40); e PPP (perÍìl profissiográfico previdenciário)l

2. Os empregadores fomecerão aos empregados no ato da homologação da
rescisão de contrato de trabalho, ou qútação o AAS, laudo técnicà e DSS_
8030 (antigo SB-40) e PPP ( perfil profissiográfico previdenciário),
independenterrrerÍe da solicitação do item l;

cLAu.suLA 40'- PR-EENCHIMENTO DE CAT E AAS
As Guias de Comunicação de Acidente Oe fraUathotaf e do Atestado de
Afastamento e Salários, quando solicitados pelo empregado, serão preenchidos,
assinados.e carimbados pela empresa, sob pèna de risponder pelos ïeneÍïcios à
que teria direito o trabalhador;

4



As empresas enviarão ao Sindicato, nos meses de janeiro, abril, julho e outubro,
cópia do anexo I completo, previsto no iïem 5.22,1e1ra "E" da NR 5, da Portaria
3.214. de 08.06.78:
Na ocorrência de acidente de trabalho com mutilação ou fatalidade, o Sindicato
deverá ser comunicado no prazo de 24 horas para acompanhamento do caso.
As que tiverem Acidente de Trabalho com perca de trabalho superior à 100 meses
deyerâ fazer a comunicação de irnediato, assim, que ulÍapasse o limite.
As empresas deverão encaminhar, mensalmente, ao Sindicato cópias de todas as
CAT do mês anterior;

CLÁUSULA 42" - AUXÍLIO FUNERAL
No caso de falecimento do empregado, o empregador pagará à família do mesmo,
o eqúvaÌente a 1,5 (um e meio) salírio nominal, sendo que, se motivada a morle
por acidente de trabalho ou moléstia profissional, o pagamento será em dobro.
Tais pagamentos serão efetuados independentemente das verbas remãnescefies
devidas;

CLÁUSULA 43" - CESTA BÁSICA
Concessão pelos aos empregados ticket cesta básica ( cartão),sem caráter salarial
conforme deferido nos autos do processo do Dissidio Coletivo no 33/ 91-A e
146/91-A, que será entregue até o dia l5(quirze) do mês subsequente ao de
referencia.

O beneficio da presente clausula será çoncedido de forma incondicional e
gratrÌrtamente.

O tìcket cesta será no valor de R$ I 11,00 (cento e oÍÌze reais), a partir de l. de
maio de 2013;

ÇLAUSULA 44' . UNIFORMES
Os empregadores fomecerão uniformes aos empregados lotados no Setor
Operacional (enfermagem, limpeza, coziú4 lavanderia), inclusive se for exigido
roupas brancas, excetuando-se o pessoal Administrativo, salvo se o empregador
exigir o uso de uniforme também para a Ádministração;

cl,Áusuria 45" - FORNECTMENTO DE EOUTPAMENTO DE
PROTECAO

Ì 0



Obrigatoriedade no fomecimento de equipamento de proteção aos empregados
para o exercício das respectivas funções, de confomidade com a legislação de
higiene, segurança e medicina do trabalho, de modo a atenuar-lhçs os rrscos
eventuais, sendo obrigatório seu uso pelo empregado;

cr,,iusul,l q6'- FoRNEc nr
Fomecimento de todo material indispensável ao exercício digno da atividad-o
empregado; sendo o empregado responsável pelo bom uso e conserwação do
rÌ-Ìaterial, respondendo por eventuais danos dolosos;

,@
Obrigatoriedade de entrega dos relatórios de ÌNSPEçÃO DE CALDEIRA E
VASSO SOB PRESSÃO, prevista na NR 13, devendo a vistoria ser acompaúada
e assinada por um membro da CIPA indicado pelo Sindicato e, se necessário
Perito Assistente, o Sindicato indicará o Profissional de sua confiança mediante
pagamento de honoriírios pela empresa em valores convencionados entre eles:

Conçessão de vale transpofie, na forua da lei;

CLÁUSULA 49. - FÉRIAS
Aviso prévio de 30 dias para a concessão das férias, não podendo as mesmas 1er
início aos sábados, domingos, feriados e dias já compensados, devendo o
respectivo pagamcnto ser realizado coür antecedência de, no mínimo, 5 (cinco)
<Iias;

g,LÁusul,ls0,-osRtg+Io cÁRrorRA
Fica terminantemente proibida a prestação A" r".ulço upO, +A h-us da data do
rngresso, sem o devido regisfo em carteira, na forma da lei;

CLÁUSULA 5I"  -  COMLMcACÃo DE DISPENSA
Entrega ao empregado de cafia com os motivos da dispensa com alegação de falta
grave, sob pena de gerar presunção de dispensa imotivada;

CLÁUSULA 52" - EXAMES MÉDIcos
Os exames médicos, periódicos, e por ocasião da aclmissão, e dispensa dos
empregados, na forma da lei, serão custeados exclusivamente pelas empresas;

I



UADROS |DE À\ISOS
Afixagão quadros de avisos no local da prestagão de serviços;

CLAUSTJLA 54" - CORRESPONDÊNCIA
As empresas distribuirão a seus empregados, toda correspondência dirigida aos
mesmos pelo Sindicato Profissional e não se opoÉo a que o Sindicato efetue, nos
temos da presente cláusula, a divulgação da faculdade de associação dos
empregados à entidade, confome previsto em lei;

obdgatoriedade de recothimento daíìãiìããï@s (mensalidades sindicais)
|elontafas dos associados, em consonância com os atigos 545 e seu parágrafo
único, sob as penas previstas no artigo 553 da CLT;

CLÁUSULA 56'. MULTAS
1. Fica estabelecida a muÌta de um (1) salário_dia do empregado por dia de

araso, caso o empregador não saiisfaça nos prazos previstos em lei o
pagamento dos salários e gratificaçõcs natalinas, em favãr do empregado;

2. Multa por descumpdmento de todas as obrigações de fazer rnseridas na
presente norma coletiva e que não possuam cominações próprias,
equivalente_ a_ 10% (dez por cento) do piso da categoria, observados os
vaÌores estabelecidos na cláusula 3a, em favor da parte-pr.ejudicatla.

9L*!ËU!A,s=7". . -  rnnuno 
"o*o 

o 
"ot to ' *oSerá considerado feriado para u categoria-ìãì7ìããìã]ããã çm que se

:rT:T:* o "Dia do Empregado em Estabelecimentos de Serviços de
Saúde", na base tenitorial abrangida pelo Sindicato profissional, resguardada aprestação de seruiços, conlorme escala prévia elaborada pela administração da
empresa, salvaguaÍdando ao empÍegado que prestar serviço nesse dia, inclusive
os empregados que laboram jomada 12X36, o direito de compensação, ou dereceber as horas trabalhadas como extras. As empresas que não concederam oferiado no dia 12 de maio deverão ïazê_lo aIé 31.0g.2013:

,fr'n

CLÁUSULA 58". JORNADA ES DE TRABALHO



Faculdade_de Empregados e Empregadores, estabelecerem jomada 12 x 36, ou
sej4 doze hoïas de trabalho, com intervalo de uma hora para refeição, por rmta e
seis horas de descanso, assegurando-se, outrossim, duas folgas mensais, não
podendo estas folgas serem concedidas em dias já compensados-, ou o pagamento
das horas extras corespondentes, conforme escala de tabalho estabelecida oelo
empregador, sempre com a assistência dos sindicatos.

Prevenção do Câncer de Mama: As empregadas acima de 40 anos terão
direito à dispensa de pelo menos um dia de trabalho por um ano p?Lra
reaìizagão de mamografia, como política para pr"lr"nção de câncer de
mama, e os Ìlospitais que tiverem a especialidade, oferecerão sua estrufura
para a realização do exame, nos termos da Lei 1I.6641200g:

b) Prevengão do Câncer de próstata: Os empregados acima de 40 anos terão
direito à dispensa de pelo menos um dia ãe trabalho por um ano para
realizagão de exame, como política paÍa prevenção de cârrcer de prósiata,
e os hospitais que tiverem a especialidade, oferecerão sua estrutura pala a
realizagão do exame, nos temos da L el 1l .664/200g:

@srENclAL
Desconto de mensalmente ae t,SX 1u-ìãaãlõìento), a incidir sobre a
:enunelaçi9 bruta da folha de pagamento de cadã empregado, já rea;ustado na
lorma da cláusula 2, deste acordo, associados ou nao, i-a"r"pásse ao Sindicato
ProÍìssional à título de pagamento de Contribuição Assistencial; aplicando_se oprecedente n'.74 do c. TST.. cujo recorhimentó dar-se-á atravis âe boletos de
coDrança bancana que serão enviados para as empÍesas, posteriormenre, em nome
do Sindicato. Após data de vencimento, haverá-incidênìia da multa prevista na
Presente nolma coletiva;
"Contribuicão Assistencial

A Turma entendeu que é legítima a cúrança de contríbuição assistencial imposta
aos empregados indistintamente e1 favor. do sindicato, prevista em convenção
coÌetiva de trabalho, estando os não sìndicalizados compelidos a satislàzer a
1:1cl91ada contribuição. RE 1S9.960-Sp, rel. Min. Marco Aurélio,
7.1 l.2000".Grifos nossos.



PARAGRAFO IJNICO:_As empresas ficam obrigadas ao desconto e repasse dacontribuição assistencial, ficando, ainda, obrigadas a remeteÍ ao Sindicato
Profissional,- mês a mes, a relação dos empregaãos pertencentes à categola e aelas vinculadas;

S!Á!fyL,,A gl,- coNTRlE r. p.qrnoxqt-
Ì,,ca estabeteclda a contribuiçào assistencial patronal no importele ttX lorrrepor cento), a ser paga em ÌÌma única parcela, incidindo referid'o percentual sobre afolha de pagamento do mês de maio de 2011, OeviOam.nte co,iigú peto índice
estaòelecido na presente notma coletiva, devendo o recolhiltr"rrto ï". 

"tetuuao "_3I/08/2013.

Na hipotese de atraso no_ pagamento da reíerida contribuição, haverá incidência
1.^l:]:"^ li -p:i:"ntua[ 

de 2ozo 
1d9is_ por cento), juros de'17o(um por cenro) aomes. ruoo a Inctdtr sobre o principal devidamente conioido-

@ERAIS
rrcam asseguradas as condiçòes mais favoráveis decorentes

cláusulas constantescoletiros. com relaçào a quaisquer das
Convençào Coletiva de Trabalho;

de
da

acordos
ptesente

das cláusulas da presente norm4 será exigido

/ì promurgaçao da tegrslação ordinii"ria e/ou complementar regulamentadora dospreceitos constitucionais, substituirá, onde aplicável, aireitos e-ãeveres prevrstosna presente Convenção Coletiva de Trabalho, ress,lvando_s" s"_fr" o, coraiçOe,mais favoráveis aos empregados, vedada, em qualquer hipólese, à acumulação de

As cláusulas e condições da prèsente Convenção Coletiva de Trabalho que estão

i:":ïj::iÌ_ï.dernaio 
de 2012 terão seú término 

"rn 
:oJ" uú.il o. zor+,bem como as cláusulas econômicas que vigorarão de 1o de maio a" zois"l iõïJabrrl de 2014 .

4ff

O cumprimento de quaisquer
perante a Justiça do Trabalho;



beneficios;

São PauÌo, l4 de maio de 2013

Presidente
Síndicato Suscitado

Eliseu
Ad

rrgues
citado

176.845

Sindicato Suscitante
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