ACORDOCOLETIVO DE TRABALHO PARA INSTITUIçÃO DE BANCO DE HORAS E
OUTRASAVENçAS

ACORDOCOLETIVO DE TRABALHO, que entre si se fazem de um lado o SINDICATO DOS
EMPREGADOS
EM ESÍABELECIMENTO
DE SAÚDEDE SÃO JOSÉDOS CAMPOSE REGIÃO
CNPJ72.3O4.372/OO01
90, Presidente:Carlos José Gonçalves,Entidadeprofissionalde
PrimeiroGrau,com sede sito a PraçaLondres,ST - JardimAugusta,São Josédos Campos/Sp,
CEP 12216-760 neste ato representado pelo seu Presidenteinfra-assinado,ora denominado
Suscítante, e de outro lado, SPDM AssoCIAçÃO
PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA MEDICIA - CNPI 61.699,56710012-45,
associaçãociviÍ sem fins
por seu DiretorTécnico,sediadana cidadede São .losédos
lucrativos,nesteato representada
Camposna Rua Dr, SaglroNakamurano 8o0, Vila Industrial,CEpL222O-28O,
ora denominada
Suscltada,nas seguintescláusulase condições:

PRIM€IRA- DOOBJETO
CLAUSULA
O objetivodesteinstrumentoé estabelecer
as regrasnormativaspara constituição
do Bancode
Horas,com baseno artigo59 da Consolidação
das Leisdo ïrabalho,paraos empregados
da
peloSuscitado
Instituição
rêpresentados,
bem comorespaldar
sua implementação
em Acordo
Coletivo
de Trabalho.
cúusulA SEGUNDA.Do PRAzoPARAA coMPENsAcÃoDAs HoRAsAcuMULADAs
Ficafacultado
ao empregador
a utilização
do sistemade Bancode Horas,atravésdo qual o
excessode horas trabalhadas
em um dia poderáser compensado
pela correspondente
diminuição
em outro dia, dê maneirâqLrênão excedã,no períodomáximode 06 (seis)meses,a
rêfêridâcompensação.

CLÁUSULATERCEIRA - DA QUANTIDADE E HoRAs A coMPENsAR PARA CADA HoRA
ACUMULADATRABALHADA DE ACORDOCOM O DIA DA SEMANA
Com relaçãoa cada hora trabalhadae acumuladadentrodo Bancode Hora,será equivalente
a
quantidadedescritaa seguirna hora da compensaçãoi
- De Segunda-feira
a Sábadoparacada th acumuladaseráequivalentea 2h a ser compensêda;
- Domingose Feriadospara cadath acumuladaseráequivalentea 2h a serêmcompensadas.

CLAUSULAQUARTA- DO ACOMPANHAMENTO
DAS HORASACUMULADAS

Será emitido trimestralmentêpêla Suscitadae entregue aos empregadosenvolvidosno
presenteacordo, EXTMTO ÌNFORI4ATIVO
da quantidadede horas efetuadas no mês, inclusive
as horasacumuladas,
DENTRODO PRAZOESTIPULADOE
cLÁUsuLA QUINTA. DA FALTADE COMPENSAçÃO
EM CÂSOSDE RESCISÃOCONTRATUAL:
PAúGRAFo PRIMEIRo: Em qualquerhipótesede rescisãode contrato de trabalho,(por
justa causa,pedidodê demissão,óbito,términopor prazodeterminado),ou apóso decursodo
prazo supra estabelecido,sem que tenha havido a compensaçãointegral da jornâda
extraordinária,
o trabalhadorfará jus ao pagamentodas horasextras não compensadas
com
acréscimode 100o/o(cem por cento), calculadassobre o valor da remuneração na data da
aescisãoou efetlvo pagamento,
PARÁGRAFO
SEGUNDOÍCasoo empregadonão cumpraa jornadadiária/semanal
estipulada
no contrato,a pedjdodeste e com a anuênciado empregador,as horasnão trabalhadas
serão
lançadasno banco de horas, podendoser compensadaspelo correspondente
aumento da
jornadaem outro dia, respeitadoo limite máximo de jornada diária de dez horas,quandoo
empregadopraticara jornadadiáriade até 8 (oito) horas.Não sendo possívela compensação
no pÉzo estipulador
nenhumdescontoserá realizadoem prêjuízoao trabalhador,
TERCEIRO:Porse tratar a Suscitada
PARÁGRAFO
de entidadehospitalar,com funcionamento
de 24 horas por dia e 7 dias por semana,devem ser respeitadasas jornadasespeciaisdos
que praticamem escala12x36.
empregados

CLÀUSULA SEXTA Fica estabelecido pelas paftes que a Suscitada deverá comunrcar ao
empregadoa concessão
de folgasdecorrentes
do bancode horas,com antecedência
mínimade
10 (dez)dias,bem como o empregadopoderárequererreferidacompensação
independente
do
prazoora assina'ado,
contudo,medianteautorização
expressada Suscitada.

cúusulA sÉTrMA- possrBrLrDADEDE aMplraçÃo Do pERioDo DE FÉRras
DECORRENTE
DA COMPENSAçÃO
DO SALDODE BANCODE HORAS
PARÁGRAFOPRIMEIRO! O empregadorpoderá optar com anuênciado empregaaopera
compensação
do saldode horasampliandoa concessão
do períodode fériãs,se o empregado
anuirse respeitaráos termos previstono artigo135,da Consolidação
das Leisdo Trabalho.

cúusuLA oITAvA . DA RELAçÃoDos EMPREGADoS
Estão concordescom as condiçõesdo presente acordo e ficam fazendo pafte integrante dele,
para todos os fins e efeitos, os empregados dê categoria representadapelo Sindicato
Suscitante.
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CLÁUSULAOITAVA - DA ADMISSÃO
Os empregadosque vierem a ser adm;tidosapós a celebraçãodeste ACORDOestarão
nas cláusulascontidasneste instrumentobastando,paratanto,
automaticamente
enquadrados
em uma das Cláusulasdo Contrato de Trabalho para sua respectiva
a especiflcação
e assinatura.
formalização

cúusulA
12X36

NoNA - vA!Ë ïRANSPORTEAOS EMPREGADOSEM JORNADA ESPECIAL

PARÁGRÂFo PRIMEIRo: Fica assegurada por parte da suscitada, a concessãode valetransporte nos termos da ìegislaçãovigente podendo seu pagamento ser em dinheiro,
à antecipaçãopara despesasde
incluindo-ono holerìtedo empregadoo valor correspondente
residência/trabalho e vice-versa,destacadocomo "vale-transporte",
devendo
deslocamento
respectivodesconto, a parti. de 1o/11/2014, ser proporcionalaos dias efetivamente
trabalhados,limitando-seaos êmpregadossujêitosa jornada especìaì12x36, observandoo
específica.
limiteestipuìado
em legislação
PAúGRAFO SEGUNDo: Rêfêridobênefícionão tem naturezasalarial,ainda que pago em
dintìeiro,não se incorporandoà remuneraçãodo empregadopara quaisquerefeitos, nem
ou do FGTS (STF. Recurso
constituindobase de incidênciade contribuÍçãoprevidencìária
Extraordinário
n. 478.4t0 de 10.03.2010).

clÁusuLA DÉcIMA - Do cUMPRIMENTO
Obrigam-seas partes contratantes,observare cumpriras condiçõesinstituídasno presente
acordo.

cLÁusuLA DÉCIMA PRIMEIRA - MANUTENçÃO DAS GARANTIAS PREvIsTAs NA
CONVENçÃOCOLETIVA DE TRABALHO
o Presenteacordo não conflita, substitui ou se sobrepõe a ConvençãoColetiva de Trabêlho
firmadaentre o Sindicatodos Empregadosem Estabeìecimento
de Saúde de são losé dos
e HospitaìsFilantrópicos
Campose Regiãoe o Sindicatodas SantasCasasde Misericórdia
do
Estado de São Paulo SINDHOSFIL,cuja aplicabilidade,sujeição e demais cláusulas
permanecem
prevalecendo
inalteradas,
as condições
maisfavoráveisao trabalhador.

- vrcÊNcraDo AcoRDo
cLÁusuLADÉcrMAsEGUNDA
peloprazode 02 (dois)anoscontados
Ésteacordo
tem vigêncìa
da datade suaassinaturaT
podendoser prorrogadoou não,dependendo
do cumpalmento
das normasneleestabelecidas.
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- DAs DTVERGÊNcras
cúusuLA DÉcrMATERcETRÂ
que possameventualmente
surgir,entreas partescontratantes,por motivode
As divergências
pelaJustiçado Trãbalho.
presente
do
ACORDO,
serãodirimidas
aplicação
dêsCláusulas
E por estêremjustas e acertadas,para que produzaos seusefeitosjurídicose legais,assìnam
as paftes o presenteAcordo Coletivode Trabalhoem 5 (cinco) vias de igual teor e forma.

SãoJosédos Camoos.13 de outubrode 2014.
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SPDM - ASSOCÌÃçAO PAULISTA PARA O/D,ESÉNVOLVIMENTO
DA
MEDICINA T,/
cNPl. 61.699.5620012-45
legal:Carlos Alberto Maganha
Representante
lJtTetor tecntco

cPF104,237,898-30
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