
0 ~ . (]. SINDICATO DOS EM,PREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE 
Hl ~ ·r Jilit~ fD . SÃO JOSt DOS CAMPOS E REGIÃO 

m~ I~ ~~ Reconhecido pelo Minislério do Trabalho em 06/03/1969 

CONVENÇÃO COLETiVA DE TRAlJALH0/2014 

SUSCITANTE: SINDICATO DOS \{EMPREGADOS EM 
ESTABELECIMENTOS\DE SERVIÇOS DE~~SAÚDE DE SÃO JOSÉ 
DOS CAMPOS, etitidade::::siJt~.i~,ªl·~:·Profissiónal, inscrita no CN~ J/MF 
sob·n~ .. 72~~08.372:op'ót~90, coDi· ~edé na Praça Londres, 47- J. A11gusta .... -,,~ 

· .·.· S:i~\iõ'SéR!h§.~;,mPOs SP. · ><:'Y(~'it&l\}ik; 

.:.~,-:}' SUSClTADO:· ·::::·.::: .. SINDICATO PATRONAL ·- DOS .. ::M.EDICOS(rt 

./;~~:r~; - v:E~·f:kiffNÁRIO:S:- DO ESTADO DE SÃO PAULO - .. SINPXMET. ·-~:;~1~~, 
;i;~~~i;~r· eri~!,~,ade . _p'atronà't, inscrita no CNPJ/MF sob n.0 7:~.729·;~~4..~/00'01~'~63, .:':;:;:! 

<~\:~\:~l\: cort1~::.~ede _.na Av.:'Brigadeiro Faria Lima, 1616 - cj. ''Í~J07 - 'l~ihheifos- -. ·::= 

·Capital - SP. ·,<'-:r' ~~:.:: 

\J~\\\ Eritve as entidades sindicais acima indicadas, fica''~tabel~~{á~ 'a pfe~entc 
. .-·::···f~;\t~lii:·.-· Convenç~o Coletiva de Trª'palho, que vigqrarª_de 16 Hei::maio de 2014 a-3à ,:··· 

de abril de 2015, aplicável ao-s ·~l_hprega:dos em estabelecimentos veterinários 
representados pelo· Sindicatd 'Süscitante:, · medhíiiú.~ as seguintes cláusulas c 
condições, que reciprocamente Aceitam · e . outorgam, a saber: 
Base Territorial: São JósÇ_::dós Campos ·e R.egião conforme carta sindical. 

~~~~~~~~e~: Ervpre;~hde~odos qs did~~iti:!s legais vigentes, no que 
se refere aos reajust~'s .e berí~fícios salarlais, côntidos na presente nonna. 

·:- .·.- - ~ -: 

CLÁUSULA 2a .M CORREÇÃO SALARIAL 
Fica estabelecido um reajuste no percentual correspondente ao índice de 
5,81 %(cinco inteiros e oitenta e um décimos por cento), sobre este resultado 
mais 1,5% (um inteiro e meio por cento) de aumento real, a partir de l 0 de 
maio de 2014, sobre os salários já reajustados na mesma data base do ano 

< ""a~terior. "' ~ ~ , • • ' . ' =-~::v~ 
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ADMITIDOS APÓS DATA BASE 
Aos admitidos após a data-base, será aplicado dú~,ercentual correspondente a 
proporcionalidade de 1112 (mn doze avos) por m~itrabalhado. 

\::~.:. 

CLÁUSULA 3a- SALÁRIO NORMATIVO :·· 

A pattir de I o de maio de 2014, o piso salarial dá categoria corresponderá a 
R$ 948,00 (nÓvecentos e quai~1.:1,ta c oito reais). 

PARÁ GRAFO PRirvf~IRO- . '''' f;:::~\l?j::::~(\:f~:'" :::;,:;' 

.. ·:··A; :. ·êiirii'~·ã~~::\JJo..spitais, consultórios e laboratórios com até 
-,~,, óbservarão o~t'~~gu.intes pisos salariais (salário de ingresso): 

.· ··:.. Apg!p~:~ i~~;'J:~·:.:: ....... :·. ·~~~·~,~ ........... R$ 835,00 
Adrn:iriistr~~~o ..... :j:~ ;· •........ R$ 858,00 
Demais foo~_ões ..... :~:r: ........ R$ 948,00 

·:·.::{ . .· -·.- ::· ... 

~~:1t 
'•"·> ·~ • ''f.I!::•~~~~!!,F~o~~~~,N~~~ultórios e 

1~ir,h... ~::~~:~~ ....... ~~ ....... ~~~~~es858,~~os 
laboratórios de 11 '·\i~'/2Q .. empregados 
salariais (~~!~rio dé:":l\:,,:_;Jn·greáso )::~ 

':·,~}:ff::::.·· Administração ................. R$ .. 8-93,p() 
Demais funções ......... .' .... R$ 948) ·o 

PARÁGRAFO TERCEIRO-

· -.~=:r·· 
·:::; :::·;·:·: 
··: : :: .:.• 

Para a aplicação dos pisos s~Úa:riais '·acima espeêi·~cados~ considera-se: 
Atribuições de Apoio: limp@i-a, co~a, lavander~~rmensageiro, banhista e serviços . ::;::··{ · :~ ..-:;. }: 

~~:~~~icões de administra~~~.:< recepção, serJi~~Ós gerais com ensmo médio e 
tosador. <,,::;-"'' ... ~~:/?:~:·:::~:. 

PARÁGRAFO QUART() .. ,,_ 
Caso o piso salarial Estaéh!al ser fixado eni'::: algum valor superior dos ora 
estabelecidos, os Sindicatos, Suscitante e Suscitado comprometem-se a retom~ 

::::;:::::~b~::::::;~ES ?:1~ 
Serão compensadas as antecipações salariais espontaneamente "j?Kcedi~o / 

c:;:>[ . $ãl!!tt·!iF:•b''*"""""---·'"' · : .,:;;;,,., ;,<"l/i ··M ·$f+§d!NC~-\<SW%n>\Jl 4 \·!!!f'::> 7 il'-'ol%'*~8,!<Ç::<t .:::t>@CI§i'iS::o;;;;;l 
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período revisando, excluindo-se das compensações o~t aumentos decorrentes de 
promoção, transferência, anuênio, biênio, triênio, q~inquênio, equiparação salarial 
e os aumentos reais expressamente concedidos a -~'$s~ título, por acordo coletivo 
ou iniciativa do empregador; · \~?,~!,__ 

·· ··7!···· 

CLÁUSULA 5a- ANTECIPAÇÕES SALARIAIS ::'·, 

As empresas poderão antecíp_~I reajustes salariais independentemente da política 
salarial vigente, bem :\çpmo, · ~:Qffigif:. -:JJ.OS termos e épocas determinados pela 
política salarial vigent_éY:ôu outra qdé\i'en ha'substituí-la; 

,. . :_: .... ::·:. > ':<) :\1: ;.(~:, ·• 

CLÁUSULÀ':,~,~~~4: ·ADICIONAL NOTURNO 

Fica·· [~~~gy_rado :~8i empregados lotados no período da noite, adiciohàLJ}gJUnlo 
eq~ivalent~~~~a 50%':.(f~ hora diurna, para o trabalho realizado d~s 22:00h d~'- ti\1fdia · 
atl:r:~.BOh dt(dia seg~lnte; {: \j:~~{.t:_ · {';:~ 

't; .. ;~::t CLÁUSULA 7a ~COMPRO V ANTES DE PAGAMENTO ····'/\:= .... . 

· -·.::sáã-<r:~'- 'fornecidos obrigatoriamente demonstrativos ~é_: pagani~fitõs~- ·com a 
discriminação dos títulos que compõem a remuneraçãó{'::ífl1portâncias pagas e . .:· 

·· descontos efetüados, contendo . a identificação-- da empresa· e o valor do 
recolhimento do FGTS; :· -::,.,,( .. ::. 

PARÁ GRAFO ÚNICO - Ocorre,.pdo ert~ naf()lha q~ pagamento, as empresas 
pagarão aos empregados, as;ev.entl!~üs diferença~:'ho ptazo de 1 o dias: a contar da 

::::: fei: pelo tm!~:!IAS S~Áru11S NA ADMISSÃO 

Garantia ao empregadg admiil.\tq_.,,.para a 'Jimção<âe.(outro dispensado sem justa 
causa, de igual saláiiO. ~ ao do ·''~ihpregaq(i:::,.de m'éndt salário na função, sem 
considerar as vantagens 'pe~soais. Esta cláusufi:tJl,ão se aplica quando o empregado 
dispensado contava com mai:s de dois anos de·s:~r'tiço na empresa. 4:· 
CLÁUSULA 9a- ·sUBSTITUIÇÃO EVENTUAL . ~ : · 
Garantia ao empregado substituto do mesmo salário percebido pelo subs · 
desde que essa substituição seja superior a noventa dias. 
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CLÁUSULA 1011- REFEIÇÃO ·ôu ~Ar4CHE ::·::::~jt 
Fornecimento gratuito de lanche aos empreg~dos que laboram em jornada 
noturna; 

~~~~~~~~~~;!~t~~~!!i"~~s~?a~G~~igados J~~tregar a seus empregados 
os extratos do FGTS recebidos da CEF, ou informaçÕ'es por escrito, nos tetmos da 
legislação vigente; 

CLÁUSULA 12a - cáNTRo'i l '[fit1f/P.ONTO 
· ... t ;óbrigat~ri:2::::P controle de ponto, seja qunl for o número de ~q}prê.giJ:c!:s~~ ~,_ ,A .;) 
· marcação d3~==:=po'Qto poderá ser feita por meio mecânico ou simiia.r, oti 'Hvfq·:~;'g~~,. 

ponto,. podendb:'Fo horário de refeição ser anotado · ou não, a critério . êiR~~:\\tt:,_ 
·,:;~ · · empti[fà4~~:=;: ·=:~:~:i;; · '''}:':Lf;~;,\~::K~:,t: '',:~j\~j:~:~ 

·-=·=. , -~··. . . -:-~=<-, .·:·::.:;:· :::·r~~: 
CLAUSULA 13a- PIS . . ,,, ''':_::: . d'i 

.. , .. Parázrétebhhento· dô PIS, sendo necessário a ausência do furicioná~Ú) :durarite o ., ::::'~[:~ 
''t\'':-_t10rário normal de trabalho, esta não será considerada para e fé:~ to. de desconto do ,;···· _· 

":).t)SE..;;Jérias, 13° salário, bem como do dia do recebimerito; · .· .. · · .. 
. . •. -·-· 

,_CLÁUSULA 1'411 
.. PAGAMENTO DE SALÁRIOS 

As empresas que não:.efetuar,en1):q pagamento dos ::~.(l.lários e vales em moeda 
corrente, deverão proporcionat :~ô~'· empr~gados ·tempJ hábil para o recebimento 
no banco ou posto ban.c·ário;'' ·dentro da jÓrnada ·de trabalho, quando coincidente 
com o horário bancário, exd_yindo .. $e os horári9s.:·:de réfeição; 

:·-;4 :: . - .. 

CLÁUSULA 15~Jf.\ GARANTIA ,:~n;;~.:::-DE :;~, IGUALDADE DE 
OPORTUNIDADE/SALÁRI O e REMUNERAÇÃO 
Garantia de igualdade .de opq#.unidade/salário :g\i~muneração, para trabalho de 
igual valor, independentementêFde:.sexo, ra~~' cor lôpÇão sexual; ··. .-.:r 

··~- ' 

CLÁUSULA 16a ADMISSÃO DE PESSÔAS-, COM DEFICIÊNCIA PARA 
CUMPRIMENTO DE COTAS 
As empresas comprometem-se à admitir pessoas com deficiência, confonne 
determinação legal, compatível com a função, remetendo relação dos empregados 
ao Sindicato; . ,... . 

.................... ....-:.' ="' • """ ' .. ., •' = •=•>==' =· """"' ..... , '"" = .l .. -~~-.. 
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+ '.·_~:~f; 

CLÁUSULA 17a - GARANTIAS AO ·EMPREGADO ESTUDANTE 
1 - O horário de trabalho do empregado estuda,pte, desde que matriculado em 
estabelecimento de ensino e cursando o Ensino FQfi.damental (1 a a sa séries) e o 
Ensino Médio ( 1 o ao 3° colegial), curso súm~hior, curso de formação 
profissionalizante, deverá ser respeitado, desde que/g<:>tíficada a empresa dentro 
de 30 (trinta) dias a partir da assinatura deste Acordt?tColetivo ou matrícula. Esta 
Garantia cessará ao término da etapa: '·'·· que estiver cursando; 

2 - serão abonadas as ::;faltas aê~\i~rom~g~d9s_ estudantes, para prestação de exame 
em escolas oficiais ·, .áfitorizadas· '':'óri'~';'=recbhhécidas, desde que pré-ayisado o 
eilipregadÔf:'·f 0111 um .. mínimo de 72 (setenta e duas) horas de ·ante'6~~êpyi~. e .. ,,, . .;:~ 
comprovaÇãó'.:':'P;<:!~terior no mesmo prazo e que o horário · de i~abaiiió·<i~j~~t ,.:. 

,:'"' . :n::::~~~ec~:~lo ser:

0

:nnitido a sald: do funcionár::jo (tri~:;is;:~l,}t~~~ 
a.ntÇs:Jlo téri11lno da·j_ornada diária de trabalho com compens·a,~,pes fui4r~s; :?f~ · · ·: ''' 

,,-,.-.-. ' ' ·.·-· . :· ·:··.-· ·· ·· · * 
:=-~?:~\:. , ' . , ·"\:.::;. 

·· ··;,{)''·CLAUSULA 18~· - ATESTADOS MEDICOS E ODONTOEOGICOS 
{:;._ \\-::o:,.,." l ;::'<Reconhecimento pelas empresas de atestados {ihédic&; ··ao~'t_é.mpregadÓ~:j · 

:w~~'~l~}4 ' ~=~~:, ~~:i:~,~n!0 iJ~~ff~~~::O~~~;~~~h!:::;j,,~~ i~:~~~ç~~i~r! 

, , 4§ 

(Conselho Regional de Meqicina) e · assinatura<do médico e o código da 
doença; . . :'· · ' ::::,~~:; =· • 

2. Será reconhecido , p~las ';empres·as 9S.'· atestados odontológicos do 
.empregado, que apj~~senteqi; as mesml;l.~::J:~aractérísticas do item anterior, 
bem como passados:p~los faC,ultativos dÓ/Sindic~to Profissional; 

·:;:~\~;,j;, . 'JI>-

Faculta-se aos empre~()S a adêSão ao :~.)ano :;\~~úde a ser contratado pelo 
Sindicato, comprometénclo~se. as Empresas ., ;'em proceder ao desconto do 
respectivo valor ·em folha de. pagamento, co-participando o custeio de até R$ 
13,00 (treze reais), por empregado que aderir ao reférido plano, recolhendo o 
respectivo valor ao. suscitante. · ~; 

i\ ·.-···( 
CLÁUSULA20a-ABONODEFALTAS . 
Abono de falta a um ( 1) empregado, por empresa, quando houve assembléia, 

. I 
*" r11 s a se ""-i:w G&e a §JL..iE:l$ .... :-o .. fS t'• =&il-8* nn.s!SilL:!2S:E:!4·& xrsws :a J? •• wat·..P Hfi4 s AW &ia •' •w 2::--yr 
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:::·: ••• •• < 

para participar de Assembléia . Geral cohvocada pelo Sindicato Profissional 
durante o período necessário à participação da alu,?ida Assembléia; 

CLÁUSULA 2e ABONO DE FALTAS PARA :~COMPANHAMENTO DE 
FILHOS MENORES DE 14 ANOS: .:: 
As faltas ao trabalho por motivo de acompanhanÍ~íito de filho com consulta 
médica ou internação serão abonadas pela empresa, êÕÍno preceitua o Estatuto do 
Menor e do adolescente aco_mpanhamento deverá.sei- feito primeiramente pela 
mãe e na falta desta pot motivB':<!~\,§P.it() OY: doença, o pai ou tutor. 

~:,;::::·: .. :::~~:j~~~~~{::/)~:~:(::: > 

CLt;!~!~~ic2:!1~~~~e:~!J:~~:~~!e de morte de :b~Jâd~*~~~'i ''' 
2f':~2~:({Bpr 05 t'(>çinco) dias consecutivos, em virtude de casailie:íifô.t :·:_çom =;;;:~~~;:~·:. 

cLÁ;::~:::~1~:sm:::::~:::IAS . ·>;,. \lit .,,,ll· M 

. ·· ·' ·:·_Çpricessão de 1 00% (cem por cento) de sobretaxa para;,.as hdl~á:~'.,:e~traordinárias . 
· ·prê'sia'd~s pelo trabalhador. ':•';::~t· · =--:•·•,,,, :· · ··• · 

CLÁUSULA.24ii- COMPENSAÇÃO DE -HORAS: 

,• ·
··.:· 

Quando o feriado coincidir c()ri.i;,:~~it5ados ~·: ê:tnpre.$â.l}tiê trabalhar sob o regime de 
compensação de horas; poderá\ ilteinativamente: a) Reduzir a jornada de trabalho, 
subtraindo os minutos-:rela~iy() a cqi:npensação~ _b) Pagar o excedente como horas 
extras c) Conceder folga q'qijlpensatória ;d) InçJ.)iir as:' horas em feriados pontes 
futuros; A opção acima sérá:::'(~omtúlicada ao émpregado com antecedência· de até 
15 dias ao feriado; ·: ·::: ·: '\::;;,: . 

CLÁUSULA 2s• BANco~k!HoRAs ;, . 'Lj'':t , 
Os empregadores po&~r~o adotar -·ó'· sistent;::~de bari.c6 ·'ae horas, através do qual o 
excesso de horas tràiiá:Ih.ado em um ·.di~r. poderá ser compensado pela 
correspondente diminuição· em outro dia, de máneira que não exceda, no período 
~náximo 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 ÚNICO (11 /' d/ 
c:::::<±:Jt:t.±>4W*ii!Ol.M'ê"~::&' ••;: &&'"*em= .. ~;,.ee.&&w&:s~._.___aww *·'*t"· •::a•&;:~:••s:•s ••t.t•.,;;;;;;~ 
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·.· .·. -·· ~ . 

As horas excedentes as normais e que serão. depositadas em Banco de Horas, 
sofrerão acréscimo do adicional convencional d~)OO% (cem por cento) de tal 
maneira que a hora trabalhada, quando levada o baºÇ:o de horas corresponderá a 2 
horas. ·,::\;~; 
CLÁUSULA 26a- ESTABILIDADE PARA O SE.RVICO MILITAR 
Garantia de emprego ao menor, em idade de prestaç~Ó:'do serviço mílítar, desde o 
seu alistamento até 30 dias após a baixa; ·.·.· 

CLÁUSULA. 27a- ESTABit iHADE NA LICENCA MÉ.DICA 
Garantia de empregQ,.,p~lo períod~5'-ti'et60''{sessenta) dias a contar da alta médica, .,,.,_., 

.... ~:o:' êÍliptêg~'gp, ~fastado por auxílio doença, desde que· o afastarr.t.~iit~:':~r.j.'~,tP()r ----:!-~ 
,. prazo suped'()~:"~.t:90 (noventa) dias, e, pelo mesmo prazo aos empregadós'''~2~ffi:\:,, 

.. cir~~&Í:~t\m;:rcad~~f;,::::· '':::~~~~j_t[\~::l: 
CLÁUsúit4 28a'J ÊSTABILIDADE AOS CIPEIROS ,):f,:~~_\::\·l;\,(i;'- .. J:j~;~~-
Est~gUidadê'':. aos Cfpeiros, na forma da lei, convocanJ.k o sl.n~~_catd):::·para . ::;~~~~ 

., pariíEipação; · _··· '~' ' .. '?' ... 
·=~)\:',.As empresas remeterão ao Sindicato Profissional copta da)~ta.. de possle·· -~os E:i:;::_ 

:.·· rr:h~~b,,r,Q_S da CIPA, no prazo de até 30 :=aias ap'6s·:!):;:·~ . e etçao; 
'· .·. ·.· :\(::.· . 

... CLÁUSULA 291\·-- -.ESTABILIDADE APÓS FÉRIAS: 
Estabilidade de 30 (trinta:) dia~, ~p_:á:~empregad6s- qu~ ·r~Jbrnarem de férias normais 
ou coletivas; . .:'': · .. ,· _,.,- ,,., . . ··. · 

·.·:·: 
.:: 

.·:• -·: 

CLÁUSULA · 303 
· - :. :~. E-STABILIDADE> ·ÀS VÉSPERAS DA 

APOSENTADORIA . :•:,,.:_·' _··: •:,••:; _ _,:-, _ 
Garantia de emprego e saláff9. aos :·~mpregado$rfiile estejam a menos de dois anos 
do direito da aposentadorià?;#:w todas modalid~§:~:~, sendo que adquirido o direito, 
cessa a estabilidade. Pàra os'~ê'ri;pregados éom· níâJ~ ~~d~ 5 anos na mesma empresa, 
a estabilidade será dé:;~:6 rnes6:~1=\~'êndo q'~~ adqUidtio::' o direito à aposentadoria, 
extingue-se a estabilidade; , -:.::=::::;ti:~::: 

CLÁUSULA 31a- ESTABILIDADE À GESTANTE 
Garantia de estabilidade à gestante, desde o início da gravidez até 60 (sessenta) 
dias após o término da licença compulsória; 

CLÁUSULA 3211
- LICENÇA ADOÇÃO 
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.• ·~·: 

À empregada mãe adotante será concedida. licença remúrterada, na forma da lei; 

CLÁUSULA 33a- LICENÇA PATERNIDADE'::\:.::;::, . 
Após o nascimento de seu filho, o empregado tetá;~pireito a uma licença de 05 
(cinco) dias, sem prejuízo da remuneração; /:~:~:~. 

CLÁUSULA 343
- CRECHE OU AUXÍLIO CREC":ÉÍE 

As empresas que não possuír~m creche própria m:{·convênio creche, concederão 
auxílio creche da seguinte formá::~·==,~) As empresas que contarem com acima de 20 
empregados conced~t"~{20% (vfiifétpb''é=:'c~fi.to) do salário normativo, por filho, a 
este'títulohp~n:tas empregadas com filhos de o (zero) a 6 (seis) an?~:-:d~:;;ig~;ª~~.:::pgr :::::=:(~ 

.·. :inês; b) As ~mpt~sas que contarem com 10 a 20 empregados corrcê'derá fO%.t(d~~-'-. 
por ceqto) do ·s.~I4rlo normativo, por filho, a este· título, para as empregadas cõffi~~;;\:l;~~{. 
filhü'sta~~:~gj){zero y·~r? (seis) anos de idade, por mês; c) As errpresas;::qag::~~Y:~~em \~\~r\t.;: 
nfun~ro meii.ór de ::?r:o empregados concederá 5% (cinco ppr cent()) do s~lãrio -~-~?\~~ 
norih;(ltivo,,,pór titl:iéÇ a este título, para as empregadas, com :filhos o~::p. (zerQ} a 6 · :_)l 

,.:.:::·:. (sefsf'::·anos· de idade; por mês. Quando o convênià'lj§;çreche'=~:::::'(Üstar · do . 
. ::_:'\.:~::estabelecimento de serviço de saúde mais de 500 metro§~ as e'iilpr~sas colocarão ã , · 

·:\=~:cÚ-spqsição da· empregada mãe condução para ida e voltáhpara Ie\Yâh::â~:: c;~rJanyâs no 
pe~cfusÓ ·entidade-creche-entidade. Se não houver possibWdade do .. éfupregador 

.,.,.,.,.; ... , .. ,.,., ... fornecer a conduçãó retro alpciida, a empresa deverá pro'êB'dcr o pagamento do · 
auxilio creche , na form:a acima· ésta:belecida; 

. ·. '·' ··:· ~:.: . ·. 
.:·: .. · 

PARAGRAFO ÚNICO - A·= document~Ção exigível das empregadas para o 
recebimento do auxílio creçh~,. será: certÚião c:le.::'naschnento do filho; carteira de 
vacinação e declaração ariq~(dé proprio punh~}firrnándo o direito de guarda e a 
dependência econômica d~:·~tiança{~: · ·. t · 

'?)·::· ·.-. 

CLÁUSULA 359
- A VJSO:,~~ÍU:VIO ::·· .. ,:::=::: 

1. Concessão, aléi~#,:do pr1izéi:Hegal, c.i~ avis~ ·:préVio de um dia por ano de 
serviço prestado':·tt ;empresa;· · ··~;";-;_.,: · 

... -:: . 

2. Para os trabalhadores com mais de 45 (quarenta e cinco) anos de idade e 
mais de 2 (dois) ános de casa, será concedido aviso prévio de 45 (quaren~~ 
e cinCo) dias, sem prejuízo do item I; ,/:) 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os primeiros trinta dias do aviso pr' ,' \ ~rã# 
I ~ 
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·;·::::.::-. 

trabalhados, se assim desejar o einpregador. Os dias e;{cedentes a 30 dias, serão 
indenizados; 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para efeito de cálcufâ:,~das verbas rescisórias, será 
computado o reflexo do aviso prévio somente em rel~Ç{ão aos primeiros 30 dias; 

·~·:···' 

CLÁUSULA 36a HOMOLOGAÇÕES ''' .:. 
As homologações de rescisõe§ de contrato de trabalho dos empregados demitidos 
com mais de 1 (um) atw de efilpr~~ª' · ~~l&9 feitas obrigatoriamente no Sindicato 

· ·· · ·ou na.DRT, como est~bêiece a IN'D'R:fj;§p'''l/98 de 01 de setembro de 1998; 
.. . . '. . . . . §~:~ 

.:' ··t~Á~d~f\;:jj,~, - -C~RTA DE APRESENTAÇÃO . ;::-.·.'':tl~t:t~?\;t~:J~)~;\~~\i\~,':.: 
;: .. ·Os elll.pregadoni~i):~omecerão aos empregados demitidos, desde que req~er.ido po.r}~l:~~-,: .. 

· · escrii&;:::~b,airta de âii~esentação, que deverá ser entregue aos mesmo"s' ~·n·üt::~!o da: :''.,;~7,b. 
ho~~logaÇ~ê;:da res~isão contratual. : ... · :-:~··.1'\'f:. ':::~~~\~] 

CL*tfsuL'Á 38a ~-'ATESTADO DE AFASTAMENTO E ShÁRl~S~ 
t ... 1. As empres·as deverão preencher o atestado de afastãnwnto e salário~<':•,'···~ 
:::':': ·· .· ::=::. ,,.,,,,::;,;::; .. senl.pr~ que solicitado pelo INSS, inclusive la~Q:o téciiió'q;-::·,~·.:· DSS~8"()3Ô . . 

Yl;~\~k . . 2: ~t~~p~~~:~~:s PJo~~::~~ p;~~:~~:~~:~:i!~~t~~~o;~gação da 

rescisão de contraio· de :tra~~Jho, ou:quitação .,.o AAS, laudo técnico e DSS-
8030 (antigo · SB-40) .~ ~ :-''jipp ( P;:érfil PtÕfis~iográfico Previdenciário), 
independenteme.nte da· solicitação d0 item 1; 

:: . .. :· .. 

CLÁUSULA 39a - LAUD:O~TECNICO SB-4ÔL,~. 
Obrigatoriedade do fomed1fu.,entO.táo laudo té,gtl}co e:<nsS-8030 (antigo SB-40) 
por profissionais competéfP.!~s. quando. soHÇ!Jf!dO pelo INSS; PPP (Perfil 
Profissiográfico Previd(!nciáriq).;;,,,,__ ··' · ·· 

•.·· ;:;:::::::··:···:··.< 

, -~::~·:= . ··.;r~:: ,=::=:·:·;·::::-

CLAUSULA 40a- PREENCHIMENTO DE CATE AAS 
As Guias de ComunicaÇ.ão·-·de Acidente de:' Trabalho CA T e do Atestado de 
Afastamento e Salários, quândo solicitados pelo empregado, serão preenchidos, 
assinados e carimbados pela empresa, sob pena de responder pelos benefí/;ios à 
que teria direito o trabalhador; .;-, 

CLÁUSULA 414 COMUNICA ÃO DE ACIDENTE DE TRABAL I / 
. \ v 
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As empresas enviarão ao Síndicut~,,:·'·~~;;:i~~ses de jan~i.ro, abril, julho e outubro, 
cópia do anexo 1 completo, previsto no item 5.221 :_ktra "E" da NR 5, da Portaria 
3.214, de 08.06.78; ·.::}='. 
Na ocorrência de acidente de trabalho com mutilc1~ftp 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 if.abalho superior à 100 meses 
deverá fazer a comunicação de imediato, assini~' · .que ultrapasse o limite. 
As .empresas deverão encanii9har, mensalmente, ao_. 'Sindicato cópias de todas as 

CA T do mês anterior; ~t,::.. =·.::'tt·::::_:'~.:J_i:_:_._~~-~-'~'.i_:,_:.>:.=_,_._·; ._. '· 
. .,,J~~;~;,;:,._,_ '· ; . 

. . -, ., . . . . . ·. . •.. . , . . ·:~;~~ 
.-··CLAü.SUEA~42a- AUXILIO FUNERAL .... -:·=::/)?;.-,:::;:'-<·=-,-· . 
. ··No caso de 'fàl~~Qi,r;nento do empregado, o empregador pagará à famíÚa d~---~~-~fup;,,, 

o eqtft.y_ªlente a ·T~_~§:_(um e meio) salário nominal, sendo que, se motivada __ ~ morte-~~~:\~, 
por âdd~i}.t.e de tfàl?alho ou moléstia profissional, o pagamento sera·::ê#i:?9,obro. '\:~tk-: 
T~is pagáffi.~ntos s'e)'-ão efetuados independentemente das Y#rbas remane~:~'~ptes :j~;j~~:! 
de\f!gas; ·,. · ~:.::;~:,;,. · _ .. ,· :,';:·_;·_~_i:';._ 
~ ~ 

=·= :t:;';j~~:'-' CLÁUSULA 43~ .. 'tESTA BÁSICA 
\::,.- >,,, '.,,,,Cgp.fe~:~ão pelos aos empregados ticket cesta básica ( J..~uão ),seh1}e~t:áJ~r ·sqlàriâi ·.·· 
'~~l~l~!:i~;h::: c6rrfÓrrn.e'· deferido nos autos do processo do Dissídio) Co.Jetivo no·'jj/ 91-A e 

·:·:(:i~:~;~{:,~,';',, 146/91-A, que será entregu~ . at_é. o dia 15( quip.ze) do mês~:>subsequente ao de 
referenda. 

O beneficio da presente cláusula será '=:éoncedido de forma incondicional e 
gratuitamente. . · ·=·=''' 

O ticket cesta será no vatcif:\·&e R$ iJ120,00 (~~~1 e vinte reais), a partir de 1° de 
maio de 2014; ·:=::~::}. · ·.:::},:, .. 

. ·.·:·-:::::::;;:·. ,· 
··;:.:.4 ( 

CLÁUSULA 44a - UNJFORMESl . '~;~::: 
Os empregadores forii~cerão uniforme~tlf(ios. . empregados lotados no Setor 
Operacional ( enfennageÍii, fiillpeza, cozinha~= hi'Vànderia), inclusive se for exigido 
roupas brancas, excetuando-se o pessoal Administrativo, salvo se o empregador 
exig~r o uso de uniforme também para a Administração; -#~ . , .. 

CLAUSU~A 45a - FORNECIMENTO DE E UIPAMENTO ~~ J 

PROTECAO 
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Obrigatoriedade no fornecimento de cqui.pamento de .· .. proteção aos empregados 
para o exercício das respectivas funções, de conformidade com a legislação de 
higiene, segurança e medicina do trabalho, de niodo a atenuar-lhes os riscos 
eventuais, ·sendo obrigatório seu uso pelo empregado;:::·. 

CLÁUSULA 46a- FORNECIMENTO DE MATERIAL INDISPENSÁVEL 
Fornecimento de todo material indispensável ao exercício digno da atividade do 
empregado; sendo o empregado responsável pelo bom uso e conservação do 
material, respondendo por eventuais_,danos dolosos; 

.·.·.• ·-:; ··: 

CLÁUSULA-47° INSPECÃO DE CALDEIRA ...... . ....... ..:··::;~! 
.. : Obrigatoriê'ciaf!~A4e entrega dos relatórios de INSPEÇÃO DE CALDEIRÁr~::p~.:.::. 

:::·::: VASSQ SOB PRESSÃO, prevista na NR 13, devendo a vistoria ser acompanhadi\:~~: .. 
e assíriada>por un1·. membro da CIPA indicado pelo Sindicato e, se necessário .:·:=?)·: 
Perito Assistente, o Sindicato indicará o Profissional de sua confiança mediante ·· .. ;: · 

· · pagamento de honorários pela empresa em valores convencionados entre eles; 

CLÁUSULA 48a .. VALE TRANSPORTE 
Concessão de vale transporte, na forma da lei; 

:;· ·.• 

CLÁUSULA 49a -FÉRIAS 

, 

r;,~;'iih , ·. 
A viso prévio de 30 dias para a coriç.essão das férias, não podendo as mesmas ter 
início aos sábados, domingos, feriados e ·.·.dias já · compensados, devendo o 
respectivo pagamento ser realizado com antecedência de, no mínimo, 5 (cinco) 
d i as; ::~·ti~ ;·:. 

CLÁUSULA soa- OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO EM CARTEIRA 
Fica terminantemente proibida a prestação de serviço ··após 48 horas da data do 
ingresso, sem o devido registro em carteira, na forma da lei; 

CLÁUSULA 51 a- COMUNICAÇÃO DE DISPENSA 
Entrega ao empregado de carta com os motivos da dispensa com alegação de falta 
grave, sob pena de gerar presunção de dispensa imotivada; 

?# ', 
CLÁUSULA sr- EXAMES MÉDICOS 7 
Os exames médicos, periódicos, e por ocasião da admissão, e dispensa dos 
empregados, na forma da lei, serão custeados exclusivamente pelas empre ~-
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CLÁUSULA 53a- QUADROS DE AVISOS 
Afixação de quadros de avisos no local \;'~~ prestação de servtços; 

CLÁUSULA 54a- CORRESPONDÊNCIA ··:{_ 

As empresas distribuirão a seus empregados~ toda :çptrespondência dirigida aos 
mesmos pelo Sindicato Profissional e não se oporão,-~ :'que o Sindicato efetue, nos 
termos da presente cláusúla,, a divulgação da faculdade de associação dos 
empregados à entidade~. confóful,_~':·Pr.ev_ist() em lei; 

\~:~ . ·.·.· :~.~:=:.}~:\~·:::~~~ ;-: .·.· .... 

CLÁUSttLA.55a -IVJj1]~~SALIDADES SINDICAIS .. ,,.,. ((/·::<:'· 

)'.: Obrigatoti~d~t{~Lde recolhimento das contribuições (mensalidãd'~~; '' si'riitiê~~)..,,,_ 
descontadas do·s'''~,~sociados, em consonância com os artigos 54 5 e seu parágn1fd_;:\:~~\: 
úriico~'-~~hb,: as penâs:~previstas no artigo 553 da CLT; :·;:::\~\f:. 

·';j'~j . cri:~~~~?~~~~~~:~o~e n~: ~Js~::i~~iap~~~~\~~:~~~~~p~~ d::i d~ J5 
i~)t;;:J,,,:··r ... 2 •... ··:::::: ::c::::~::n::&:ct::s :~~~~:~~~.::o:::~~:::~;::; na 

presente norma_ coletfv~ : ,.s que nã.o ··· P.'ossu.~m cominações próprias, 
equivalente a 1 ô% (dez ·p-br cento) do pisi::r· tia categoria~ observados os 
valores estabelecidos ·na Cláusula 3a~ em favor da parte prejudicada . 

. ·•· 

CLÁUSULA 57a FERIADO ''~\;:;~~PARA: A CATEGORIA 
Será considerado feriado .p~:a a Categoria o\ ijja 12 de maio, data em que se 
comemora o "Dia 4o Erlip:r.~gado elt} Est~ii~lecimentos de Serviços de 
Saúde .. , na base telTiiodal àbi~áijgida pel~fiSindicâtõ>Profissional, resguardada a 
prestação de serviços~ éonforme · escala ptéyia elabOrada pela administração da 
empresa, salvaguardando ào· empregado qu·e :p-restar serviço nesse dia, inclusive 
os empregados que laboram jornada 12X36, o direito de compensação, ou de 
receber as horas trabalhadas como extras. As empresas que não concederam o 

feriado no dia 12 de mato deverão fazê-lo até 31.08 / __ .2,/~. l ~~ :~ 

CLÁUSULA 58'- JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO !/f/' 

--..--( ...... - ::a:::;:::=::::_--:-- ·--.....-or-·-.;c. ' li·~ . -~ 
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Faculdade de Empregados e Eiripreg~dores, estabelec~rem jon1ada 12 x 36, ou 
seja, doze horas de trabalho, com intervalo de um'!-hora para refeição, por trinta e 
seis horas de descanso~ assegurando-se, outrossi~n_, duas folgas mensais, não 
podendo estas folgas serem concedidas em dias já ·c;q!npensados, ou o pagamento 
das horas extras correspondentes, conforme escala--·d§ trabalho estabelecida pelo 
empregador, s~mpre com a assistêilcia dos sindicatos/~; · 

.-

, - "" .··. 

CLAUSULA 59a- PREVENCAO DE CANCER . 
a) Prevenção do Qªncer d&~-M<mlíl: _As empregadas acima de 40 anos terão 

direito à dispen·sa de peió'Vmérios· úm dia de trabalho por um ario para 
==·.: :.:'':teãlização de ::mamo grafia, como política para ptevenção. d.êt:P~9.~~ ,,_de .':'~ 

manl.â/:~;; ()s hospitais que tiverem a especialidad.e, -oferec·e:fãó sua estrtiiti!~ .--
;para a ~eaÜzação do exame, nos termos da Lei 1{.664/2008; · <::'/ii~ . 

' b) ;:~$~!lção d~itâncer de próstata: Os empregados aciina de 40 ~~~~~rão ;;;y~ 
dirdto à dispensa de pelo menos um dia de trabalho por .-~111 anó<l>ara. ·-::=·:; 
realização :de exame, como política para prevenção d~)çâncéÇ''de próstata, . ·-~:_._. 
e os hospitais que tiverem a especialidade, ofere_çerãô ··su~Çl _estrutura para a:{:_: 

. realização do exame, nos tennos da Lei 11.664/i.,908; · ':. ,:k=).': 

.CLÁUSULA-60" CONTRIBUICÃO ASSISTENCIAL ,,. 
Desconto de mensalmente de i~~~% (ulll: e meio pgt-cento), a incidir sobre a 
renumeração bruta da folha de• pagamentO de cadà>~mpregado, já reajustado na 
forma da cláusula 23 deste ~cordo, assoc~ados ou não, para repasse ao Sindicato 
Profissional à título de pagatnent<f de Contribúlção Assistencial; aplicando-se o 
precedente n° 74 do . C. TS';f:., cujo recolhim~nto dar-se-á através de boletos de 
cobrança bancária que serãô -_enviàdos para as -~mpresas~ posteriormente, em nome 
do Sindicato. Após d~ta d~:t:y_enciinento, haverá.t:incidência da multa prevista na 
presente .,, \' norma ,,., coletiva; 

·. 
"Contribuição Assisten~ial ,,_ ... 

:::::.:::~: ... 

A Tunna entendeu que é legítima a cobrança de··:contribuição assistencial imposta 
aos empregados indistintamente em favor do sindicato, prevista em convenção 
coletiva de trabalho, estando os não sindicalizados compelidos a satisfazer a 
mencionada contribuição. RE 189.960-SP, rei. Min. Marco Auréli.o, 
7.11.2000". Grifos nossos. 

1-3-· - . 
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, , .· -_:::.::::.:~.::::~:;:~:~;::: .· 
PARAGRAFO UNICO: As empresas ficam obrigadas ao desconto e repasse da 
contribuição assistencial) ficando, ainda) . obrigc:r4as a remeter ao Sindicato 
Profissional, mês a mes, a relação dos empregadb:~'~pertencentes à categoria e a 
elas vinculadas; <~t=:-. 

·.;.:<. 
::·> 

·:: .. · 
, - . >:·:x 

CLAUSULA 61 a- CONTRTBUIÇAO ASSISTENCIAL PATRONAL 
Fica estabelecida a contribt.lição assistencial patronâi no importe de 11% (onze 
por cento), a s'er paga em unía:.},ínica parcela, incidindo referido percentual sobre a 
folha de pagamento do;) _nês dê::;m~ic;>,,Ç_e 2914) devidamente corrigida pelo índice 
estabeleçiçio na prese.IJ.fê:,nmma colefivg'/ tievendo o recolhimento ser efetuàdo em . ..... . ·-::;:~~ 

.·.··· ~.,1:/o 8/2ót 4'f}·:t't':t:\•,, ,. . ··\'f:::=::"'•\:':r:~:: .• ,,. 

/f _;>. Na 4\ll.Q~se de kffaso no pagamento da referida contribuição; haver*· ipci~;:~~l?h 
· .. :: ·· ·de :niuitã~\~:Pb . Percelitual de 2% (dois por cento), juros de 1 o/Q(um poffceí119) ao :i:;:i~\;:,:, 
::/:::· mê~, tudo 'i :)rtcidir ·s'Óbre o principal devidamente corrigido. · · .. ,. · ·')~~:\f:;~,i~, -:)~~:~: 

-.... ift'\;i~!?S~~~!d}!~~!:;~~18favoráveis deco~bhte~ '~~~-' ac::do~ • .1t. 
f:~\:-.: ··: :'c()letiv::qs, corn relação a quaisquer das cláusulas •)e.onstan'tê:s·:t:::'dã: ::ptesente ;. 

~~~~f,~tu ... ~ónVe.tção Coletiva de Trabalho; \t . > · . 

CLÁUSULA 63a- JU'íZo CiJMPkTENTt :J!;~:~;:~:~?\ 
O cumprimento de qüaisql.lér ·das cláus~las da. presente norma, será exigido 
perante a Justiça do Trabálh9~ ,,_. . .:··::=:: 

·:·}: :::: .. 

CLÁUSULA 649
- VIGÊNffiA ·:;~~~ -::: 

As cláusulas e condições dà'\\:pr.esente ConvenÇãÇf;,Colet!va de Trabalho que estão 
em vigor desde 1 o de ,'maio ·= d_~\7.Q13 terãôseu ' té~jno em 30 de abril de 2016, 
bem como as cláusulas}econôrriiêák que vigprarão ae:==y;o de maio de 2014 a 30 de 
abril de 2 o 15. ·: .::::::: .... ,:,·~r~;~:;:;~; ·.• 

CLÁUSULA 65a- NORMAS CONSTITUCIONAIS 
A promulgação da legislação ordinária e/ou complementar regulamentadora dos 
preceitos constitucionais, substituirá, onde aplicável, direitos e deveres previstos 
na presente Convenção Coletiva de Trabalho, ressalvando-se sempre as condições 
mais favoráveis aos empregados, vedada, em qualquer hipótese, a ac ulação rde 

oi 
-4-
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beneficios; 

São Paulo, 22 de agosto de 2:~14. 
· .. 

.. .. >: .·.. ,·_:=_·.: __ :i_:··::_r_:·::_t 

·::ff}:~t 

~~~\0;'·:··: ..•. i.j:.,,i,::·.: 
lí~kk ... 
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