CONVENCÃOCOLETIVA DE TRABALHO/2013
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ESTABELECIMENTOSDE

EMpREGAposEM

RvICos pE sAútn on

DQS_C_AMPpS,
entidaderindi"rl p.oÍiffi

JOSE

sob n" 72.308.372.0001-90,
com sedena praça Londres,47 _ J. Augusta
SãoJosédos CamposSp,

SUSCITADO:

ICATO

PA

NAL

DOS

MEDICOS

entidade patronat, inscrita no CNPJ/MF .ob
corn sedetra Av. BrigadeiroFaria Lima, 1616_"fTì:tõ-j44l0001-63,
cj. ll07 _ pinheiros_
Capital- SP.
Entre as entidadessindicaisacimaindicadas,fica estabelecida
a presente
Convenção
Coletivade Trabalho,quevigoraráde l. de maio de 2013â 30
de abril de2014,aplicávelaosempregados
emestabelecimentos
veterinários
representados
pelo SindicatoSuscitante,
medianteas seguintes
cláusulase
condigões, que reciprocamenteaceitam e outõgam,
a saber:
Base Territorial: Estado de São paulo, exceçãofeiã Á
Ciaud. d.
RibeirãoPreto e Osasco,
CLÁUSULA T.
Obediência
pelasEmpresas,
detodosos dispositivos
legaísvigentes,no que
serefereaosreajustes
e beneficios
salariais,
iontidosnJp."r"ni" norrnu.
çLÁUSULA ?: - CORRECÃOSALARIAL
-t,rcâ^estabetecldoum feajustcno percentualcorrespondente
ao índicede
7,I6%o(sete
inteirose dezesseis
décimospor centoj, sobreesteresultado
(dois inteirospor cento)de aumentoreaÌ,a partirde I'de maio
\ur!^?,-}y"
de 2013,sobreos salários
já reajustados
namesmadátuburedo anoanterior.

nl,t
ï^

Aos admitidosapósa data-base,
seráaplicadoo percentual
conespondente
proporcionalidade
de l/12 (umdozeavos)por mèstrabalhado.
A?artir de 1"demaiode20131 piìã-ìJarial da categoria
coresponderá
a
.
R$ 882,00(oitocentos
e oitentae doisreais).

PAR]IGRAF'OPRIMEIRO.
As clínicas, hospitais, consrútóriose laboratórioscom
até 10 empregados,
obserwarão
os seguintespisossalariais(saláriode ingresso):
4 p o i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. 8. .0. .,.0R0$
Aúlinistração...................R$
79g,00

Demaisfunções................R$
g32,00

PARÁGRAF'OSEGUNDOAs clínicas,hospitais,consultóriose laboratóriosde ll
a
- 20 empregados
ubservarào os seguintes pisos salariais patario
de ingresso):
A p o r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. .9. 8
. .,.0. .0R $
Administragão.................R$
831,00
Demaisfunções
..............R$
S82,00
PARIGRAFO TERCEIRO.
Paraa aplicação
dospisossalariais
acimaespecificados,
considera_se:
limpeza,copa,lavanàeria,-""r;e";",';;;;ir;a
e seryrços
1T9&õrsiqApara:
gerals.
Alribuiqõesde adminishagãa:
recepgão,
serviçosgeraiscom ensinomédio e
tosador.
PARÀGRAF'O QUARTO
Caso o piso salarial Estadual ser fixado em algum
valor superior dos ora
estabelecidos,
os Sindicatos,Suscitantee Suscitadã
a reÌorÍìaÍ
as negociaçòes
"o.prorn"i"ã_r"
sobreÌais monlanles:

as arteclpagões
salariaisespontaneamente
concedidas
no

períodorevisando,excluindo-se
das compensações
os auüentosdecorrentes
de
promoção,
transferência,
anuênio,
bìênio.triênio.quinquènìo,
equiparação
salarial
e os aumentos
reaisexpressâmente
concedidos
a essetítulo,pór àcordocoletivo
ou iniciativa do cmpregado(;

CLAUSULA 5" - ANTECIPACÕESSALARIAIS
As empresaspoderãoanteciparreajustessalariaisindependentemente
da poiítica
saìaÍialvigente,bem como, corrigir nos termose Épocasdeterminados
pela
políticasalarialvigente,ou outuaquevenhasubstituí_la;

Fica assegruado
aosempregados
lotadosno períododa noite,adicionalnoÍumo
equivalente
a 50%dahoradium4 parao habàhorealizado
das22:00hdeum dia
até5:00hdo dia seguinre;
CLÁUSULA 7'- COMPROVANTESDE PAGAMENTO
Serão íomecidos obrigatoriamente
demonstrativos
de pagamentos,com a
discriminação
dos títulos que compõema remÌrneração,
irniortân",u,pugu.
descontosefctuados,çontenrloa idenlificaçãoda'empresa e
"
o vator do
recolhimento
do FGTS;
PARÁGRAFO úNICO - Ocorrendoeno na lolha de pagamento,
as €mpresas
pagarãoaosempregados,
aseventuais
diferengas.no
prazoJe l0 diás,a contarda
comunicaçào.
leirr pcìorrabalhador,

g4Yrqr
rvlssÃo
Êr-,r1=u,,ìuln-,',91
,;, admirido
UaranÍra
ao empregado
paraa funçàode o,rLroìi.ffiuao

,.lnlrü
causa,de igual salárioao do empregadode menor saláriàna
funçâo,sem
considerar.
asvantagens
pessoais.
Estacláusula
nãoseaplicaquandoã empregado
dispensado
contavacommaisdedoisano,de,"ruiçonâ
".noà.u.
Garantiaao empregadosubstitutÕaãã*ããããio
percebid.opelo substituído,
dcsdequeessasubstiluição
sejasuperiora noventadias.

n
L/
ú

6

crAU$rrA 10LREFErÇÃ
Fomecimento gratuito de lanche aos empregadosque laboram em jornada
notuma;

Os estabelecimento
s Veterinários
ficamobrigadosa entregaÍa seusempregados
os extralosdo FGTS recebidosda CFF' ou informaçõespor escrito,
nos temos da
legislaçãovigente;
çLÁUSULA 12'- CONTROLEDE PONTO
E obrigatórioo controlede ponto,sejaqual íor o númerode empregados.
A
marcaçãodo ponto poderáser feita por meio mecânicoou similar,
ou livro de
ponto, podendo o horário de refeição ser anotadoou não,
a critério do
empregador;
CLAUSULA 13"- PIS
Pararecebimentodo PIS, sendonecessárioa ausênciado funcionario
duranteo
horiírio normal de trabalho,estanão seráconsiderada
paraef.ito àé o"r"ooto ,lo
DSR"ferias,13osaliírio,bemcomodo rliado recebimento;
As empresasque não efetuaÍem o pagamento dos salirios e vales
em moeda
corente, deverãoproporcionaraos empregados
tempo hábil parao recebimento
no banco ou posto bancrírio,dentroda jomada de âabalho, quando
coincidente
com o horáriobancário,excluindo-seos horáriosde refeicão:

opoRru.tmroelselÁruo enetrtrúÌffi----

ìcu.qLDnoe ue

Garantiade.igualdadede oporrunidadc/ruláriõìGÃtner ação,parahabalho
de
igual valor, independentemente
de sexo,raga,cor e opçãosexual;

pEpEssoAs
coM pEFrcrÊNCrA
PARA
!!+JrjJlaJg"+plyrls.sÃo
CUMPRIMENTODE COTAS
As empresascomprornetem-seà admitt pessoascom deficiência,
coniòrme
determinaçãolegal,compatívelcom a funçãã,remetendorelaçãodos
empregados
ao Sindicato;

IJ

W

t - o horáriode rrabalhodo empregado
em
d;;;riculado
"stodunrtì;d"
estabelecimento
de ensinoe cursando..o
g"
EnsinoFundamentaL
( I " a séries)e o
Ensino Médio (1" ao 3o colegial), curso superior,crìso
de tormação
deveráserrespeirado,
desde
quenotiácadaa empresadentro
Ì1""fï:iïli:":".
oe JU(mnta)dìasa païtir da assinatuadesteAcordocoletivoou matrícura.
Esta
Garartia cessaxá ao téflnino da etapa que
ra, cursardo;
"ati
2 - Serãoabonadasas faltas de empregados
estudantes,
paraprestaçãode exame
em escolasoÍìciais autorizadasou recoúecidas,desdeque pre-avisado
o
empregadorcom um mínimo de 72 (setentae duas)horasãe
Jnàcedênciae
comprovação
posteriorno mesmoprazo e que o horário
de trabalhoseja
rncomPatível
com
o
da
prova;
3 - Quandonecessário
serápermitidoa saidado funcionário30 (tdnta)mtnutos
antesdo términodajomadadiariadetrabalhocomcompenruçJ".,
hr*.n",
US

r 8"- ATES

LOGICOS

desdeque.sejamdo.SUS(sistemaúnico de s",rra"l
a"
ï"
", t"rtii"iça",-òrua
""rrãrìã,
idenrificados
compapeltimbradá
o"

::i9:,,*""r9"*:*e
Regionat
deMedicina)
e assinatura
a" .eat*
a"
!:::::lh"
doença;
" "'iãúg"

2. Será recoúecido pelas empresas os atestados
odontológicos do
empregado,que apresentemas mesmascaractedsticasdo
ite; ante.ior,
bem comopassadospelosfacultativosdo SindicatoprofissioJ

CLAUSULA 19' - PLANO DE SAÚDE
Faculta-seaos empregadosa adesãoao plano de
Saúdea ser
-uo--ãesconto
contratadopelÕ
Sindicato, comprometendo-seas Empresas
pro""d",
Oo
"*
em foìha de pagamento,co_participando
o
custeio
de
até
R$
ï:rpj.liy:
"d"..
rz.uv (qoze
reats).
empregado
que
aderir
ao
referido
plano,
recolhendo
^p_oro
respectivovalor ao SINSAUDESP.

Abono de falta a um (1) empregado,por

quandohouver assembléia"mpresu,

I'

@w

para participar de AssembléiaGeral convocadapelo Sindicatoprofissional
durante
o periodonecessário
à panicipaçào
daaludidã
Assembìeia;
FILHOS MENORESDE 14ANOS:
As faltas ao trabalho por motivo de acompanhamento
de Íìlho com consulta
médicaou intemaçãoserãoabonadas
pela empresa,comopreceituao Estatutodo
Menor e do adolescenie
acompanhamento
deveráser feìto primeiramente
pela
mãee na falta destapor urotivodeóbito ou doença,o pai ou tutor.
Por 05 (cinco) dias consecutivos
em virtude de moÍe de cônjuge ou
ascendentes,
descendentes,
sogroou sogra;
2. 2- Por 05 (cinco) dias consecutivos,em vifiude de casamenm.com
apresentação
de documentocomprobatório:

Concessãode 100% (cem por cento)de sobretaxapara as horas extraordinfuias
prestadaspelo trabalhador.

Quando o feriado coiacidir com sábadosa empresaque trabalhar sob o regime de
compensaçãode horas,poderáaltemativamente:a) Reduzir ajorlada de trabalho,

subtraindoos minutosrelativo a compensação;
b) pagaro excedentecomohoras
extrasc).Conceder
folga compensatória
;d) Incluir as horasem feriadospontes
futuros;A opçãoacimaserácomunicadaao empregadocom antecedência
de até
15diasao feriado;
Os empregadores
poderãoadotaro sistemade bancode horas,atravésdo qual o
excçssode horas trabalhadoem um di4 poderá ser compensadopela
correspondente
diminuiçãoem outrodi4 demaneiraquenãoexceda,no período
márimode 1 (um) ano,a referidacompensação.
O empregador
poderáoptarpela
compensação
do períododestinada
à concessão
de férias,adicionando
aosdiasde
férias,os correspondentes
à compensação
previstanestacláusula;
PARÁGRAFO úT.UCO

As horas excedentesas normais e que serãodepositadasem Banco de Horas,
sofrerãoacréscimodo adicional convencionalde lO0%
lcem por cento) de tai
maneira que a hora trabalhada,quandolevada o banco de horas ôorresponderá
a2
norâs

Garaúiadeemprego
aomenor, ìdudãìãp.ÃffiEli[ããÌìrtaÌ,
seualistamenloaté30 diasapós".
a bair al

desdeo

\rafanuade empregoperoperíodode 60 ísessenta)
diasa contarda alta médica,
ao ernpregado afastado por auxílio doença, desde que o
afastamento seja poi
prazo.superiora 90 (noventa)dias, e, pelo mesmoprazo
aos empregadoscàm
crrurgrasmarcadas;
qLAL]TULA 28"ESTABILID {DE .AOSCI PEIROS
i,sÌaDrrrdadeaos Clpeiros, na forma da lei, convocando
o sindicato para
paxticipação;
As empresasremeterãoao Sindicato profissional cópia da
ata de posse dos
membros da CIpA, no prazo de até 30 ãias
após a eÌeição;

- ElrlerLronoeapósrrru qs,
zs="
g4!/S,ut-n

ÕsraDlldadede J0 (tnnta) dias aosempregadosque retomarem
de Íérrasnormars
ou coÌetivas;

Garantiade empÍegoe salárioaosempregãdos
queestejama menosde dois arros
do direitoda aposentadoÍia,
emtodasmoáalidades,
serráoqo" uJquiriaoo Cireito,
os empregados
commaisde 5 aÍ,os,,aÀ"s_a empresa,
:.:::^:,:ijl?']ld"d...,Para
a
esÌabrldadeserade 36 meses,sendoqueadquiridoo direito
à aposentadoria,
extmgue-se
a estabilidade;
çLÁUsuLA 3I'.:.ESTABÌLIDADEÀ cESTANTE
uaranÌladc estabrhdacle
à gestante,
desdeo início da gravidezaté60 (sessenta)
diasapóso témino da lìcençacompulsória;

CLAUSULA32"- LICENCAADOÇÃO

#ì

A empregada
mãeadotanteseráconcedidalicençaremunerad4na íormada lei;

CLAUSULA33". LICENCAPATERNIDADE
IApós
ryvo vo '4òe',çuru
nascimentoLrs
de beu
seu llno,
filho,ìo empïegado
empregadorcra
terá dlrelto
direito a uma
uma licença
licença de 05

dias,sem
prejuízoda
semprejuízo
da remuneração:
{cinco)
remuneração;
{cinco)dias,

34"-CRECHE
ÇLÁUSULA
oU AT'XiLtocREcHE
As empÌesas
quenãopossuírem
creche
própriaou convênio
creche,
concederão

auxíliocrecheda seguintefonna;,a) As empresasque contffem
com acimade 20
empregadosconcederá20% (vinte por cento)do salárionormativo,por
fìlho, a
estetíirlo, para as empregadas
com filhos de 0 (zero)a 6 (seis)anosdã idade,por
mês;b) As empresasque contaremcom 10 a 20 emp.egaàos
corrcederâ 10%,,
(dez
por cento)do salário_
normatiro. por filfo. a estetiRtlo.paraas empregadas
com
rrrhosde 0 (zero)c 6 (seis)anosde idarlc.por més:c) As empresaique
tiverem
número menor de 10 empregadosconcedãrá5o/,,(cínco poi cento)
do salario
normativo,por filho, a estetítulo, paraas empregadas,
com filhos de 0 (zero)a 6
(seis) anos de idade; por mês.
euando ó convênio creche distar do
estabelecimento
de serviçode saúdemais de 500 metros,as empresascolocarão
à
disposiçãoda empregadamãeconduçãoparaida e volta, pzÌralevar
as criançasno
percursoentidade-creche,entidade.
Se não houver possitilidade do empregador
foqgcer a condução retro aludida, a empresadeveìá proceder o pagamento
do
auxilio creche, na forma acimaestabelecida;
PARAGRAFO ÚWICO - A documentação exigível das empregadas
para o
recebimentodo auxílio creche,será:certidãode nãscimentodo'filh"o,
carteirade
anualde própriopunhofirmandoo direirode guardce c
y1r"fã" e declaraçào
dependencla
economica
da crianca_

CLAUSULA 35'- AVISO PRÉUO
l. Uoncessâo,
Concessão,
além do pmzo
alem
prazolegal,de avisoprévio de um dia por aao de
serviçoprestadoà empresa;
2. Paraos trabalhadores
com maisde 45 (quarenta
e cinco)anosde idadee
maisde 2 (dois)anosde casa,seráconcedido
avisopréviãde 45 (quarenta
e cinco)dias,semprejuízodo item 1;
PARAGRAFO PRIMEIRO - Os primeiros rrinta dias do aviso prévio
serão

@w

trabalhados,se assimdesejaro empregador.Os dias excedentes
a 30 dias.serão
indenizados;
PARÁGRAFO SEGtÌNDO - para efeito de cálculo das verbasrescisórias,será
computâdoo reflexo do avisoprévio somenteem relaçãoaosprimeiros30 dias;

CLÁUSULA
3ó"HoMoLoGACÕEs
As homologações
derescisões
decontralo
detrabalho
dosempregados
demitidos

com mais de 1 (un) ano de empresa,serão feitas obrigatoriamenteno Sindicato
ou na DRT, como estabeìece
a ÌN DRT/SP 1/98de 01 de setembrode l99g:

Os empregadores
fomecerão
aosempregados
demitidos,
desdequerequeridopor
escrito, carta de aprcsentação,que deverá ser entregue aosmgsmosno ato da

homoÌogação
da rescìsào
conratua..

CLÁ
ESTADODE AfASTAMENTOE S
1 .As empresasdeverãopreenchero atestadode aãsta-entãl

sabrio.

scmpre que solicitado pelo INSS, inclusive laudo técnico e DSS-8030
(antigo SB-40);e PPP(perÍìl profissiográficoprevidenciário)l
2. Os empregadoresfomecerãoaos empregadosno ato da homologaçãoda
rescisãode contratode trabalho,ou qútação o AAS, laudotécnicàe DSS_
8030 (antigo SB-40) e PPP ( perfil profissiográfico previdenciário),
independenterrrerÍe
da solicitaçãodo item l;

Obrigatoriedadedo fomecimentodo laudotécnicoe DSS-8030(antigoSB-40)
por profissionaiscompetentes.
quandosoliciradopelo INSS; ppp tperJìl
Frofissiográfico
Previdencirírio)
cLAu.suLA 40'- PR-EENCHIMENTO
DE CAT E AAS
As Guias de Comunicaçãode Acidente Oe fraUathotaf e do Atestado
de
Afastamento
e Salários,quandosolicitados
pelo empregado,
serãopreenchidos,
assinados.e
carimbados
pelaempresa,
sobpènade risponderpelosïeneÍïciosà
queteriadireitoo trabalhador;

4

As empresasenviarão ao Sindicato, nos mesesde janeiro, abril, julho e outubro,
cópia do anexoI completo,previstono 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 acompanhamentodo caso.
As que tiverem Acidente de Trabalho com perca de trabalho superior à 100meses
deyerâ fazer a comunicação de irnediato, assim, que ulÍapasse o limite.
As empresasdeverão encaminhar,mensalmente,ao Sindicato cópias de todas as
CAT do mês anterior;
CLÁUSULA 42" - AUXÍLIO FUNERAL
No caso de falecimento do empregado,o empregadorpagaráà 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 pagamentosserão efetuados independentementedas verbas remãnescefies
devidas;
CLÁUSULA 43" - CESTA BÁSICA
Concessãopelos aosempregados
ticket cestabásica( cartão),sem
carátersalarial
conforme deferido nos autos do processodo Dissidio Coletivo no 33/ 91-A e
146/91-A, que será entregueaté o dia l5(quirze) do mês subsequente
ao de
referencia.
O beneficio da presente clausula será çoncedido de forma incondicional e
gratrÌrtamente.
O tìcket cestaseráno valor de R$ I 11,00(centoe oÍÌzereais),a partir de l. de
maio de 2013;

ÇLAUSULA 44' . UNIFORMES
Os empregadoresfomecerão uniformes aos empregadoslotados no Setor
Operacional(enfermagem,
limpeza,coziú4 lavanderia),inclusivesefor exigido
roupasbrancas,excetuando-se
o pessoalAdministrativo,salvo se o empregador
exigir o uso de uniforme também para a Ádministração;

cl,Áusuria
PROTECAO

45" - FORNECTMENTO
DE EOUTPAMENTO
DE

Ì0

Obrigatoriedade
no fomecimentode equipamento
de proteçãoaosempregados
para o exercíciodasrespectivas
funções,de confomidadecom a legislaçãode
higiene,segurança
e medicinado trabalho,de modo a atenuar-lhçs
os rrscos
eventuais, sendoobrigatório seuuso pelo empregado;

cr,,iusul,l q6'-FoRNEc

nr

Fomecimento
de todo materialindispensável
ao exercíciodignoda atividad-o
empregado;sendoo empregado
responsável
pelo bom uso e conserwação
do
rÌ-Ìaterial,
respondendo
por eventuais
danosdolosos;

,@

Obrigatoriedade
de entregados relatóriosde ÌNSPEçÃODE CALDEIRA E
VASSOSOBPRESSÃO,
previstanaNR 13,devendoa vistoriaseracompaúada
e assinadapor um membroda CIPA indicadopelo Sindicatoe, se necessário
PeritoAssistente,
o Sindicatoindicaráo Profissional
de suaconfiançamediante
pagamento
dehonoriírios
pelaempresa
emvaloresconvencionados
entreeles:
Conçessãode valetranspofie,na forua da lei;
CLÁUSULA 49. - FÉRIAS
Aviso prévio de 30 dias para a concessão
dasférias,não podendoas mesmas1er
início aos sábados,domingos, feriados e dias já compensados,devendo o
respectivopagamcntoser realizadocoür antecedência
de, no mínimo, 5 (cinco)
<Iias;

g,LÁusul,ls0,-osRtg+Io

cÁRrorRA

Fica terminantemente
proibidaa prestação
A" r".ulço upO,+Ah-us da datado
rngresso,
semo devidoregisfo emcarteira,
naformadalei;
C L Á U S U L A5 I " - C O M L M c A C Ã o D E D I S P E N S A
Entregaao empregadode cafiacom os motivosda dispensacom alegaçãode falta
grave,sobpenadegerarpresunção
dedispensa
imotivada;

CLÁUSULA 52"- EXAMES MÉDIcos
Os examesmédicos,periódicos,e por ocasiãoda aclmissão,
e dispensados
empregados,
naformada lei, serãocusteados
exclusivamente
pelasempresas;

I

UADROS|DEÀ\ISOS
Afixagão

quadros de avisos no local da prestagão de serviços;

CLAUSTJLA54"- CORRESPONDÊNCIA
As empresas
distribuirãoa seusempregados,
toda correspondência
dirigidaaos
mesmospelo Sindicato
Profissional
e nãoseopoÉoa queo Sindicato
efetue,nos

temos da presentecláusula, a divulgação da faculdade de associaçãodos
empregadosà entidade,confome previstoem lei;

obdgatoriedade de recothimentodaíìãiìããï@s
(mensalidadessindicais)
dosassociados,
em
consonância
com os atigos 545e seuparágrafo
|elontafas

único, sob aspenasprevistasno artigo553 da CLT;

CLÁUSULA 56'. MULTAS
1. Fica estabelecida
a muÌta de um (1) salário_diado empregadopor dia de
araso, caso o empregadornão saiisfaçanos prazos previstosem lei
o
pagamentodossaláriose gratificaçõcsnatalinas,em favãr do empregado;
2. Multa por descumpdmentode todas as obrigaçõesde fazer rnseridas
na
presente norma coletiva e que não possuam cominações
próprias,
equivalente_
a_10% (dez por cento) do piso da categoria,observadosos
vaÌoresestabelecidos
na cláusula3a,em favor da parte-pr.ejudicatla.

9
L*!ËU!A,s=7"..- rnnuno
Será consideradoferiado

o

para u categoria-ìãì7ìããìã]ããã
"o*o
" o tçm
t o que
' * o se
o "Dia do Empregado em Estabelecimentos
de Serviçosde
:rT:T:*
Saúde",na basetenitorialabrangida
pelo Sindicatoprofissional,
resguardada
a
prestaçãode seruiços,conlormeescalaprévia elaboradapela
administraçãoda
empresa,salvaguaÍdando
ao empÍegadoque prestarserviçonessedia, inclusive
os empregados
que laboramjomada 12X36,o direito de compensação,
ou de
receberas horastrabalhadas
comoextras.As empresas
que não concederam
o
feriado no dia 12 de maio deverão ïazê_lo aIé 31.0g.2013:
CLÁUSULA 58".JORNADAES

DE TRABALHO

,fr
'n

Faculdade_de
Empregados
e Empregadores,
jomada 12 x 36, ou
estabelecerem
sej4 dozehoïasdetrabalho,comintervalodeumahorapararefeição,
por rmta e
seis horas de descanso,
assegurando-se,
outrossim,duasfolgas mensais,não
podendoestasfolgasseremconcedidas
em diasjá compensados-,
ou o pagamento
dashorasextrascorespondentes,
conformeescaladetabalho estabelecida
oelo
empregador,
semprecoma assistência
dossindicatos.
Prevenção do Câncer de Mama: As empregadasacima de 40 anos terão
direito à dispensade pelo menos um dia de trabalho por um ano p?Lra
reaìizagãode mamografia,como política para pr"lr"nção de câncer de
mama, e os Ìlospitaisque tiverema especialidade,
oferecerãosuaestrufura
para a realizaçãodo exame,nos termosda Lei 1I.6641200g:
b) Prevengãodo Câncerde próstata:Os empregadosacima de 40 anos
terão
direito à dispensade pelo menos um dia ãe trabalho por um ano para
realizagão de exame, como política paÍa prevençãode cârrcerde prósiata,
e os hospitaisque tiverem a especialidade,
oferecerãosuaestruturapala a
realizagãodo exame,nos temos da L el 1l .664/200g:

@srENclAL
Desconto

de mensalmente
ae t,SX 1u-ìãaãlõìento),
a incidir sobrea
bruta
da
folha
pagamento
de
de cadãempregado,
já rea;ustadona
:enunelaçi9
lorma da cláusula2, desteacordo,associados
ou nao,i-a"r"pásse ao Sindicato
ProÍìssionalà título de pagamento
de Contribuição
Assistencial;
aplicando_se
o
precedente
n'.74 do c. TST..cujo recorhimentó
dar-se-áatravisâe boletosde
coDrança
bancanaqueserãoenviados
paraasempÍesas,
posteriormenre,
emnome
do Sindicato.Após datade vencimento,
haverá-incidênìia
da multaprevistana
Presente
nolma
coletiva;
"Contribuicão
Assistencial
A Turmaentendeuqueé legítimaa cúrança de contríbuiçãoassistencialimposta
aos empregados
indistintamente
e1 favor.do sindicato,previstaem convenção
coÌetivade trabalho,estandoos não sìndicalizados
compelidosa satislàzera
contribuição.
RE
1S9.960-Sp,
rel. Min. Marco Aurélio,
1:1cl91ada
7.1l.2000".Grifos
nossos.

PARAGRAFOIJNICO:_Asempresas
ficamobrigadas
ao desconto
e repasse
da
contribuiçãoassistencial,
ficando,ainda, obrigadasa remeteÍ ao Sindicato
Profissional,mêsa mes,a relaçãodos empregaãos
pertencentes
à categolae a
elasvinculadas;

gl,-coNTRlE

r.p.qrnoxqt-

S!Á!fyL,,A
Ì,,ca
estabetecldaa contribuiçàoassistencialpatronalno importele
ttX lorrre
por cento),a serpagaem ÌÌmaúnicaparcela,incidindo
referid'opercentualsobrea
folha de pagamentodo mês de maio de 2011, OeviOam.nte
co,iigú peto índice
estaòelecido
na presentenotmacoletiva,devendoo recolhiltr"rrtoï".
3I/08/2013.
"tetuuao"_
Na hipotesede atrasono_pagamento
da reíeridacontribuição,
haveráincidência
de 2ozo
por cento),juros de'17o(umpor cenro)ao
1d9is_
1.^l:]:"^
-p:i:"ntua[
mes.
ruoolia Inctdtr
sobreo principal
devidamente
conioido-

@ERAIS

rrcam asseguradas
as condiçòesmais favoráveisdecorentesde acordos
coletiros. com relaçào a quaisquer das cláusulas
constantesda ptesente

ConvençàoColetiva de Trabalho;

O cumprimento de quaisquer das cláusulasda presente
norm4 será exigido
perantea Justiça do Trabalho;

As cláusulase condiçõesda prèsenteConvençãoColetiva
de Trabalhoque estão

de2012terãoseútérmino :oJ" uú.ilo. zor+,
i:":ïj::iÌ_ï.dernaio
bemcomoascláusulas
econômicas
quevigorarão
de 1o"rn
demaioa" zois"l
abrrlde 2014.

iõïJ

/ì promurgaçao
da tegrslação
ordinii"ria
e/oucomplementar
regulamentadora
dos
preceitosconstitucionais,
substituirá,
ondeaplicável,aireitose-ãeveres
prevrstos
napresente
Convenção
ColetivadeTrabalho,
ress,lvando_s"
s"_fr" o, coraiçOe,
maisfavoráveisaosempregados,
vedada,emqualquerhipólese,à acumulação
de

4ff

beneficios;

SãoPauÌo,l4 demaiode2013

SindicatoSuscitante

Presidente
Síndicato
Suscitado

Eliseu
Ad

rrgues
citado

176.845
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