
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO PARA INSTITUIçÃO DE BANCO DE HORAS E
OUTRAS AVENçAS

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, que entre si se fazem de um lado o SINDICATO DOS
EMPREGADOS EM ESÍABELECIMENTO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E REGIÃO

CNPJ 72.3O4.372/OO01 90, Presidente: Carlos José Gonçalves, Entidade profissional de
Primeiro Grau, com sede sito a Praça Londres, ST - Jardim Augusta, São José dos Campos/Sp,
CEP 12216-760 neste ato representado pelo seu Presidente infra-assinado, ora denominado
Suscítante, e de outro lado, SPDM - AssoCIAçÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICIA - CNPI 61.699,56710012-45, associação civiÍ  sem fins
lucrativos, neste ato representada por seu Diretor Técnico, sediada na cidade de São . losé dos
Campos na Rua Dr, Saglro Nakamura no 8o0, Vila Industrial,  CEp L222O-28O, ora denominada
Suscltada, nas seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIM€IRA - DO OBJETO

O objetivo deste instrumento é estabelecer as regras normativas para constituição do Banco de
Horas, com base no artigo 59 da Consolidação das Leis do ïrabalho, para os empregados da
Instituição pelo Suscitado rêpresentados, bem como respaldar sua implementação em Acordo
Coletivo de Trabalho.

cúusulA SEGUNDA. Do PRAzo PARA A coMPENsAcÃo DAs HoRAs AcuMULADAs

Fica facultado ao empregador a uti l ização do sistema de Banco de Horas, através do qual o
excesso de horas trabalhadas em um dia poderá ser compensado pela correspondente
diminuição em outro dia, dê maneirâ qLrê não excedã, no período máximo de 06 (seis) meses, a
rêfêridâ compensação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA QUANTIDADE E HoRAs A coMPENsAR PARA CADA HoRA
ACUMULADA TRABALHADA DE ACORDO COM O DIA DA SEMANA

Com relação a cada hora trabalhada e acumulada dentro do Banco de Hora, será equivalente a
quantidade descrita a seguir na hora da compensaçãoi

- De Segunda-feira a Sábado para cada th acumulada será equivalente a 2h a ser compensêda;
- Domingos e Feriados para cada th acumulada será equivalente a 2h a serêm compensadas.

CLAUSULA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO DAS HORAS ACUMULADAS



Será emit ido tr imestralmentê pêla Suscitada e entregue aos empregados envolvidos no
presente acordo, EXTMTO ÌNFORI4ATIVO da quantidade de horas efetuadas no mês, inclusive
as horas acumuladas,
cLÁUsuLA QUINTA. DA FALTA DE COMPENSAçÃO DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO E
EM CÂSOS DE RESCISÃO CONTRATUAL:

PAúGRAFo PRIMEIRo: Em qualquer hipótese de rescisão de contrato de trabalho, (por
justa causa, pedido dê demissão, óbito, término por prazo determinado), ou após o decurso do
prazo supra estabelecido, sem que tenha havido a compensação integral da jornâda
extraordinária, o trabalhador fará jus ao pagamento das horas extras não compensadas com
acréscimo de 100o/o (cem por cento), calculadas sobre o valor da remuneração na data da
aescisão ou efetlvo pagamento,

PARÁGRAFO SEGUNDOÍ Caso o empregado não cumpra a jornada diária/semanal estipulada
no contrato, a pedjdo deste e com a anuência do empregador, as horas não trabalhadas serão
lançadas no banco de horas, podendo ser compensadas pelo correspondente aumento da
jornada em outro dia, respeitado o l imite máximo de jornada diária de dez horas, quando o
empregado praticar a jornada diária de até 8 (oito) horas. Não sendo possível a compensação
no pÉzo estipulador nenhum desconto será realizado em prêjuízo ao trabalhador,

PARÁGRAFO TERCEIRO: Por se tratar a Suscitada de entidade hospitalar, com funcionamento
de 24 horas por dia e 7 dias por semana, devem ser respeitadas as jornadas especiais dos
empregados que praticam em escala 12x36.

CLÀUSULA SEXTA Fica estabelecido pelas paftes que a Suscitada deverá comunrcar ao
empregado a concessão de folgas decorrentes do banco de horas, com antecedência mínima de
10 (dez) dias, bem como o empregado poderá requerer referida compensação independente do
prazo ora assina'ado, contudo, mediante autorização expressa da Suscitada.

cúusulA sÉTrMA - possrBrLrDADE DE aMplraçÃo Do pERioDo DE FÉRras
DECORRENTE DA COMPENSAçÃO DO SALDO DE BANCO DE HORAS

PARÁGRAFO PRIMEIRO! O empregador poderá optar com anuência do empregaao pera
compensação do saldo de horas ampliando a concessão do período de fériãs, se o empregado
anuir se respeitará os termos previsto no art igo 135, da Consolidação das Leis do Trabalho.

cúusuLA oITAvA . DA RELAçÃo Dos EMPREGADoS

Estão concordes com as condições do presente acordo e ficam
para todos os fins e efeitos, os empregados dê categoria
Suscitante.

fazendo pafte integrante dele,
representada pelo Sindicato
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CLÁUSULA OITAVA - DA ADMISSÃO

Os empregados que vierem a ser adm;tidos após a celebração deste ACORDO estarão
automaticamente enquadrados nas cláusulas contidas neste instrumento bastando, para tanto,
a especif lcação em uma das Cláusulas do Contrato de Trabalho para sua respectiva
formalização e assinatura.

cúusulA NoNA - vA!Ë ïRANSPORTE AOS EMPREGADOS EM JORNADA ESPECIAL
12X36

PARÁGRÂFo PRIMEIRo: Fica assegurada por parte da suscitada, a concessão de vale-
transporte nos termos da ìegislação vigente podendo seu pagamento ser em dinheiro,
incluindo-o no holerìte do empregado o valor correspondente à antecipação para despesas de
deslocamento residência/ trabalho e vice-versa, destacado como "vale-transporte", devendo
respectivo desconto, a part i .  de 1o/11/2014, ser proporcional aos dias efetivamente
trabalhados, l imitando-se aos êmpregados sujêitos a jornada especìaì 12x36, observando o
l imite estipuìado em legislação específ ica.

PAúGRAFO SEGUNDo: Rêfêrido bênefício não tem natureza salarial,  ainda que pago em
dintìeiro, não se incorporando à remuneração do empregado para quaisquer efeitos, nem
constituindo base de incidência de contribuÍção previdencìária ou do FGTS (STF. Recurso
Extraordinário n. 478.4t0 de 10.03.2010).

clÁusuLA DÉcIMA - Do cUMPRIMENTO

Obrigam-se as partes contratantes, observar e cumprir as condições insti tuídas no presente
acordo.

cLÁusuLA DÉCIMA PRIMEIRA - MANUTENçÃO DAS GARANTIAS PREvIsTAs NA
CONVENçÃO COLETIVA DE TRABALHO

o Presente acordo não conflita, substitui ou se sobrepõe a Convenção Coletiva de Trabêlho
firmada entre o Sindicato dos Empregados em Estabeìecimento de Saúde de são losé dos
Campos e Região e o Sindicato das Santas Casas de Misericórdia e Hospitaìs Fi lantrópicos do
Estado de São Paulo - SINDHOSFIL, cuja aplicabil idade, sujeição e demais cláusulas
permanecem inalteradas, prevalecendo as condições mais favoráveis ao trabalhador.

cLÁusuLA DÉcrMA sEGUNDA - vrcÊNcra Do AcoRDo

Éste acordo tem vigêncìa pelo prazo de 02 (dois) anos contados da data de sua assinaturaT
podendo ser prorrogado ou não, dependendo do cumpalmento das normas nele estabelecidas.
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cúusuLA DÉcrMA TERcETRÂ - DAs DTVERGÊNcras

As divergências que possam eventualmente surgir, entre as partes contratantes, por motivo de
aplicação dês Cláusulas do presente ACORDO, serão dirimidas pela Justiça do Trãbalho.

E por estêrem justas e acertadas, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, assìnam
as paftes o presente Acordo Coletivo de Trabalho em 5 (cinco) vias de igual teor e forma.

São José dos Camoos. 13 de outubro de 2014.
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