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ACORDO COLETIVO DE T BALHO 
2006 - 2007 

IMI-INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRADA, entidade da orqanizacao da sociedade civil 
de interesse publico, sem fins economicos, de direito privado, com sede na Avenida Brasil, n° . 
4493 , terreo , centro , CEP 87013-000 , na cidade e comarca de Maringa, Estado do Parana, 
inscrita no CNPJ n°. 05.552 .709/0001-13, doravante denominado 1M!. 

SINDICAT O DO S T RABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE 
SAUDE DE MARINGA. E REGlAo • STESSMAR, inscrito no CNPJ sob a n'' . 
77.267.656/0001-08 CNES 46000,006449/97 com sede na Rua Neo Alves Martins nO 1334, 2° 
andar, zona 03 , Marinqa PR. 

CLAu SU LA PRIMEIRA - VIGENCIA E LEGITIMIDADE - Este instrumenta, para todos os fins 
pactuam as partes que tera vigencia de 12 (doze) meses, contados a partir de 01.05 .2007 com 
termino em 30 .04 .2008. 

Paraqrato Primeiro - Este instrumento tera validade para a rnatriz, constituida no municipio de 
Marinqa, assim como para todas as suas filiais , independente do municipio em que est iver 
local izada, no Estado do Parana. 

Paraqrafo Segundo - 0 IMI reconhece no Sindicato dos Trabalhadores (Iaboral ), 
legitimidade para realizar a presente neqociacao coletlva, bem como para atuar como 
substituto processual em beneficio de todos os trabalhadores, associado ou nao , e ajui zar 
acoes de cumprimento em caso de inadimplemento das clausulas econcmicas . 

CLAuSULA SEGUNDA - CORRE9AO SALARIAL . E concedida a categoria profissional a 
atuallzacao salarial , de 4,30%. (quatro virgula trinta por cento) , sobre os salaries auferidos 
pelos trabalhadores no mes de abril de 2007, correspondente ao perioda de maio de 2006 a 
abril de 2007 . 

Paraq rafo Unico - Com a aplicacao do reajuste , previsto nesta Clausula ficam quitadas e 
resolvidas todas e quaisquer diferencas salariais existentes no periodo de maio de 2006 a abril 
de 2007 , e periodos anteriores. 

CLAu SULA TERCEIRA - VALE REFEI9AO - A partir de 10 de junho de 2007 0 1M I, 
conceders gratuitamente a todos os empregados um auxilio alimentacao mensal no valor de 
R$ 170 ,00 (cento e setenta reais ). Tal auxilio, que pcdera receber as denorninacoes de "vale 
alimentacao", "vale refeicao" , "auxilio ahmentacao" , dentre outros, que sera concedido ticket , 
nao gerando reflexo de especie alguma, nem configurando sa lario in natura , sob qualquer 
hip6tese. 

Paraqrafo Un ico - Este beneficio sera concedido aos empregados em atividade ou em 
perfodo de fer ias e para aqueles que estiverem de licenca remunerada, contrato suspenso a 
titulo de auxilio doenca e salario maternidade receberao 50% (cinquenta por cento ) do 
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CLAuSULA QUARTA - VALE COMBUSrlVEL - TRANSPORTE • A partir de 1° de maio de 
2006, as Empregados que nao utilizam 0 vale transporte e assim firmem requerimento escrit o, 
sera assegur ado gratuitamente a vale - combustiveI de R$ 68,00 (sessenta e oito reais ) 
mensais. Para as Empregados que fizerem uso do vale-transporte, nao sera descontado 
conforme preve a lei as 6% , sabre a holerite. 

Paraqrafo Pri meiro - Este beneficio, para todos as fins de direito, nao gera reflexo de especie 
alguma, nem configura salario in natura, sob qualquer hipotese. 

Paraqrafo Segundo - Estes beneficios nao inteqrarao as ferias, auxilio doenca au licenca de 
qualquer especie. 

CLAuSULA QUIN TA - PISOS SALARIAIS ~ Os pisos satariais da categoria ficam assim 
estabelecidos: '"
 
a) Contin uo, guarda , vig ia, porteiro, auxiliar de cozinha, lavanderia, au xrliar de costura , cop eira.
 
cozinheira, zeladora, serventes, lactaristas, costureira e motorista- .R$ 385,00.
 
b) Recepcionista, auxiliar de escrit6rio , auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de
 
contabilidade e auxiliar de escritor!o - R$ 417,20.
 
c) Auxiliar de farrnacia , almoxarife, carde xista, auxiliar de serv ice soc ial , auxiliar de
 
rnanutencao , auxiliar odontoloqico, massagista , telefonista - R$ 438 ,06.
 
d) Auxiliar de cobaltoterapia, auxiliar de enfermagem, auxiliar de laboratorio auxiliar de
 
hematoterapia , e auxiliar de fisioterapia , auxiliar de camara escura - R$ 438,06 .
 
e) Tecn ico de enfermagem, tecnico de laboratorlo, tecnico de raios-X, tecnico de cobaltoterapia
 
e cito-tecnico - R$ 521,50.
 
f) Enfermeiros, Assistentes Sociais , Fisioterapeutas , Terapeutas Ocupacionais, Psicoloqos .
 
Nutricionistas, Bachareis e tecnoloqos em Informatica - R$ 761,39 .
 

Paraqrafo Onico - Os pisos estabelecidos nesta clausula ficam determinados para a ingresso
 
dos trabalhadores nas categorias descrita , sendo que as jornada descrita na clausula decirna
 
terceira.
 

CLAuSULA SEXTA - ADI CIONAL DE INSALUBRIDADE - Fica fixada um adrc ional de
 
insalubridade de :
 
a) 10% (dez por cento) sabre a salario mfnimo para as recepcion istas au secreta rias , que
 
atendam diretamente ao paciente de pastas de enfermagem, portaria e pronto socorro, UTI ,
 
hemodialise e centro cirurqi co.
 
b) 20% (vinte par cento) sabre a salario minima para as empregados d a CTI , herncd ialise .
 
pronto-socorro, cent ro cirurqico (somente para pessoal da enfermagem e limpeza), lavandena
 
(somente no setor de roupas sujas), copeiras, e todos aqueles que estejam em cantata direto
 
com 0 paciente au objetos desses pacientes, nao previamente esterilizados;
 
c) Nao sera devido adicional de insalubridade para a pessoal administrativo , recepcionista,
 
secretaria, telefonista, tesouraria , entre outros, que nao mantenham cantata direto e pessoal ,
 
diariamente, com a paciente.
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CLAuSULA SETIMA - SERVlc;O EM UTI MOVEL - Os empregados que exercerem 
exclusivamente as suas atividades laborais nas arnbulancias UTls movers, alern do adicional de 
insalubridade, farao jus ao adicional de risco de vida, na razao de 20% (vinte por cento) sobre 0 

salaric minimo nacional. 

CLAu SULA OITAVA - CONTRATAc;Ao DE ESTAGIARIOS - As empresas se comprometem 
a dar cumprimento integral aos preceitos da Lei n". 6494/77, que disci piina 0 estaqio escolar e 
poderao contratar ate 6% (seis par cento) de seu quadro de enfermagem como estaqiari o 
remunerado de acordo com a Resolu<;ao nO. 236 - COFEN. Ainda, se obrigam a nao permitir a 
realizacao de estaqio remunerado no perlodo noturno. 

CLAuSULA NONA - LOCADORAS DE MAo-DE-OBRA - Fica p roibida a c ontratacao p elo 
IMI, de qualquer service ou tarefa, por meio de prestadoras de rnao-de-obra, exceto os services 
espec ializados , trabalho temporario ou aqueles que digarn respeito a atividade meio dos 
empregadores. 

CLAuSULA DECIMA - GARANTIA DE EMPREGO - Fica a relacao de emprego 9 arantida 
contra a despedida arbitraria ou sem justa causa, pelo periodo de 30 (trinta) dias a contar da 
data de assinatura deste instrumento, salvo cornprovacao de justa causa e mutuo 
consentimento. 

CLAuSULA DECIMA PRIMEIRA-FERIAS ·0 infcio do gozo das ferias sempre cornecara ap6s 
os dias de sabados, domingos, feriados ou do dia de cornpensacao do repouso semanal 
remunerado. 

Paraqrafo Primeiro - 0 pagamento das ferias sera efetuado 02 (dois ) dias antes do inlcio da 
mesma. 

Paraqrafo Segundo - Na cessacao do contrato de trabalho tera os empregados, com rnais de 
06 (seis) meses de service , direito a ferias proporcionais. 

Paraqrafo Terceiro - Sempre que as ferias forem concedidas ap6s 0 periodo de fruicao, a 
empresa devera paqa-las em dobro , conforme estabele ce °artigo 137, da CLT. 

CLA u SULA DECIMA SEGUNDA - LOCAL DE DESCANSO - Para os colaboradores que 
optarem em nao alrnocar em suas residencias a empresa disponibilizara reteitcrio proprio, bem 
como local especffico para descanso, nao se responsabilizando, contudo por a cidentes que 
vierem a ocorrer dentro de sua estrutura e nao se caracterizando como horas extras , 
salientando que tal perlodo 0 funcionarto nao estara a disposicao da empresa. 

CLAuSULA DECIMA TERCEIRA - JORNADAS DE TRABALHO - Em decorrencia da 
peculiaridade das atividades desenvolvidas pela categoria abrangida por esta CCT e, tendo em 
vista os setores que atualmente fazem turnos continuos, fica pactuado para lodas as 
empresas, sem necessidade de acordo individual de cornpensacao , e desde que respeitado 0 

limite de 220 horas mensais, a adocao das seguintes jornadas: a) - Jornada de trabalho de 
12x36 horas (doze horas de trabalho com folga nas trinta e seis horas seguintes), para ° 
periada naturna au diurna. ~ 
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b) - Jornada de trabalho de 6x12 horas, isto e, de 6 (seis) horas diarias, com um plantae de 12 
(doze) horas semana, em qualquer dia. c) - Jornada de trabalho de 8:48(oito horas e quarenta 
e oito minutos) diarias, para cornpensacao daquelas horas de sabados . ressalvando-se 0 

direito daqueles empregados contratados para jornada de 08 horas diarias de segunda a sexta
feira . 

Paraqrafo Primeiro - Nas jornadas acima se encontra implicita a cornpensacao de horario e 
nao serao devidas quaisquer horas extras pelo seu cumprimento. 

Paraq rafo Segundo - No sistema de 12x36 horas, [a se encontram compensados 
automaticamente os domingos trabalhados . 

Paraq rafo Terceiro - Fica convencionado que 0 IMI rernunerara de forma simples, alern do 
salario mensal normal , todas as horas trabalhadas em feriados nacionais , estadual e municipa l 
e religioso, inclusive aqueles feriados que coincid irem com 0 domingo em qualquer sistema de 
jornada (12x36 horas, 6x12 horas) , ficando facultada ao IMI a concessao de folga 
compensat6ria quando entao sera indevido 0 pagamento. 

Paraqrafo Quart o - Considerando que no trabalho noturno 0 Empregado fica impossibilitado 
de sair do local de trabalho em face da ausencia de transporte coletivo publ ico, fica pactuado 
que 0 IMI perrnitira que os Empregados perrnanecarn durante 0 intervalo de uma hora de 
descanso, sem acrescirno na sua jornada de trabalho, para 0 turno 12x36 , no refeit6rio ou local 
destinado para descanso , sem que esta permanencia caracterize horas extras, salvo se 
existente trabalho durante este intervalo. 

Paraqrafo Quinto - Para as jornadas de seis horas tera os Empregados um intervalo 
intrajornada de 15(quinze) minutos e, para aqueles jornadas superiores a 6 (seis) horas fruira 
de uma hora no minima para intervalo. Tais intervalos serao anotados nos cartoes-ponto, 
exceto os quinze minutos para lanche. 0 Empregado que nao fruir 0 intervalo de 1 (uma) hera, 
devera comunicar por escr ito ao Departamento Pessoal da Empre sa de sua ornissao. Ao 
assinar 0 cartao-ponto 0 empregado, sem realizar qualquer ressalva quanta a fruicao do 
intervalo de uma hora, tem-se que este foi fruioo . 0 empregado tera no maximo 10 (dez) dias 
uteis para assinar 0 cartao-ponto ap6s 0 encerramento deste. 

CLAuSULA DECIMA QUARTA - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS· 0 adicional de horas 
extras sera de 50% (cinquenta por cento) sobre 0 valor da hora normal , enquanto que as 
horas extras laboradas em domingos e feriados serao remuneradas com 0 adicional de 100 % 
(cem por cento ), desde que nao compensadas. 

CLAuSULA DECIMA QUINTA - ADICIONAL NOTURNO - 0 adic ional noturno sera pago com 
adicional de 30% (trinta por cento) a incidir sobre 0 salario /hora base, no periodo 
compreend ido das 22hOOmin as 05hOOmin. 

CLAuSULA DECIMA SEXTA - PLANTAO A DISTANCIA - Aos empregados que ficarem a 
disposicao do IMI, mediante escala de sobreaviso , fica assegurado a rernuneracao 
correspondente a 1/3 (um terce ) do salario contratual, no periodo escalade. cujo beneflcio nao 
exclui 0 pagamento de horas extras efetivamente trabalhadas, quando das ernerqencias. 
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CLAu SULA DECIMA SETIMA - ANUENIO • 0 IMI compromete-se a pagar 0 adicional por 
tempo de service. na ordem de 0,5% (meio por cento) calculado sobre 0 salario base , por ano 
de trabalho na mesma empresa, computado a partir do ana de 2000, para os funcionarios 
antigos , au da data de ingressa do funcionario , para os novos , limitados ao acrescimo maximo 
de 15% (quinze por cento) do salario base. 

CLAuSULA DECIMA OITAVA - ASSISTENCIA MEDICA - 0 IMI qarantira aos seus 
funcionarios , uma vez terminado 0 periodo do contrato de experiencia, asslstencia medica 
gratuita, r essalvados os casos de co-participacoes em c onsultas, de a corda com 0 C ontrato 
padrao basico comercializado pela empresa-empregadora e concedido aos tuncionarios 
ficando tal beneficio, desde ja , excluido da remuneracao , para todos os fins trabalhistas e 
previde nciarios . 

Paraq rafo Pri m eiro - 0 empregado que pleitear a sua inclusao no plano basico acima 
exposto, tera como entendimento a sua anuencia, com todas as clausulas previamente 
estabelecidas naquele contrato de adesao. 

Paraqrafo Seg undo - Na hip6tese do funcionario desejar agregar maior cobertura na 
seqrnentacao ao plano basico oferecido, este se sujeitara ao pagamento de mensalidades 
adicionais e devera ser feita . 

Paraqrafo Terceiro - Sera otertado como beneficio para os filhos de colaboradores com idade 
de 0 a 18 anos, plano de assistencia medica gratuitamente na seqrnentacao ambulatorial , salvo 
a cobranca das co-participacoes em consultas medicas, nesta seqmentacao na estao previstas 
as coberturas hospitalares. 

CLAu SULA DEC IMA NONA - ASSISTENCIA EM CASOS DE MORTE • 0 IMI rnantera segura 
para auxilio funeral e de vida , com companhia seguradora , que melhor Ihe aprouver , com 
beneficios assegurados gratuitamente da seguinte forma: a) Auxilio Funeral: valor ate R$ 
1.500,00 (um mil e quinhentos reais), previsto para 0 tun cionario e filhos inscritos ate 18 
(dezoito) ano s, conforme paraqrafo terceira , da clausula dezoito deste acordo. b) Segura de 
Vida: com prernlo no valor de R$ 5.000 ,00 (cinco mil rears ), previsto exclusivamente para os 
casos de morte do tuncionario , nas condicoes legais e previstas na ap6lice , tend o como 
beneficiana do prerruo, a pessoa correspondente na ordem natural prevista em ler. 

CLAu SULA VIGESIMA - CONTRATO DE EXPERIENCIA - 0 C ontrato dee xperiencia sera 
realizado com prazo de 45 (quarenta e cinco) dias e nao havendo rnanifestacao por nenhuma 
das partes, renovara automaticamente por uma unlca vez, por igual periodo e nao podendo 
excede r ao limite legal de 90 (noventa) dias. -

CLAuSULA VIGESIMA PRIMEIRA - L1BERACAO DOS EMPREGADOS ~ Para representacao 
da entidade dos trabalhadores e participacao em encontros, palestras. reunioes, assembleias, 
congressos, cursos e outras prornocoes sindicais , ou de organismos oficiais. ooderao ser 
indicados pela entidade profissional , os empregados que cornprovarern a condi cao de dirigente 
sindical , no limi te maximo de 07 (sete) dias por ano. 
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Paraqrato unico - Para a referida licence cevera 0 sindicato profissional, formal izar solicitacao 
a empresa Empregadora com prazo rnlnirno de antecedencia de 05 (cinco) dias. 

CLAuSULA VIGESIMA SEGUNDA - ABONO FALTA DO EMPREGADO ESTUDANTE - E 
garanti do ao Emp regado estudante 0 abono de suas faltas ao trabalho , quando da prestacao 
de provas, exames escolares , profissionalizantes e vestibulares, desde que seja comunicado 
com 72 (setenta e duas) horas de antecedencia , exceto nos casos em que 0 exame seja 
marcado com prazo infe rior. 

CLAu SULA VIGESIMA TERCEIRA - UNIFORMES • Caso 0 IMI exigir uniforme fica ra esta , na 
obriqacao do fornecimento dos mesmos para todos os empregados implicados, gratuitamente, 
nos padroes estabelecidos, ficando 0 Empregado, em todas as hip6teses, obrigados a restitul
los a empresa, quando assim solicitado. 

\ 

CLAuSULA VIGESIMA QUARTA - AVISO PREVIO ~ No caso de dispensa sem ju sta causa, 0 

aviso previo, devers sempre ser: 
a) de 30 dias para todos os Empregados com tempo de service inferior a 8 anos 
b) de 45 dias aos Empregados que contarem com mars de 8 anos consecutivos na mesma 
empresa , porern, sera exigido 0 cumprimento de apenas 30 dias de aviso previo , devendo os 
15 dias, remanescentes serem indenizados obrigatoriamente, salvo motivo de forca maior. 
c} 0 aviso previo devera conter 0 dia, local e horatio de recebimento das verbas rescisorias. 
d) Durante 0 prazo do aviso previa, dado pelo Empregado, fieam vedadas as alteracoes nas 
coridicoes de trabalho, salvo as easos acidentais ou de forca maior, em que sera resolvido na 
conforme do § 30, do art . 61 , da CLT. 

CLAu SULA VIG ESIMA QUINTA - GARANTIA DE EMPREGO DA GESTANTE • Fica 
assegurada a Empregada gestante a garantia no emprego desde 0 infcio da qesta cao ate 05 
(cinco) meses ap6s 0 parto, devendo a mesma apresentar atestado medico co mprobat6rio do 
seu estado gravidico, para 0 1M!. 

Paraqrafo unlco - A Empregada que nao apresentar atestado medico cornprobatorio do 
estado gravfdi co, para as Empregadoras, dentro do prazo de ate 60 (sessenta) etas, da 
rescisao de contrato, nos casos de contratos de trabalho extintos, entendera q ue a mesma 
renunciou ao direito de estab ilidade au ocultou 0 seu estado gravfdico para fins legais. 

CLAu SULA VIGESIMA SEXTA - L1CENCA PATERNIDADE - 0 IMI conceders aos seus 
Emp regados do se xo ma sculino abono de ate 5 (cinco) dias , uteis em funcao de nascimento au 
ado cao de filho , conforme § 1°, art , 10, do ADCT. 

CLAuSULA VIGESIMA SETIMA - L1CENCA GALA I L1CENCA LUTO - 0 IMI con cedera ate 
03 (tres) dias consecutivos de licenca ao Empregado, nos casos de: matrimonio, de falecimento 
de conjuqe , ascendente, descendente, irrnao, sogro, sogra ou pessoa que , declarada em sua 
Carteira de Trabalho e Pre videncia Social , que viva, sob sua dependencia econornica. os 
demais casos, de ausencia legal , serao na conformidade prevista nos inci sos do art igo 47 3, da 
CLT , a que se enquadrarem. 
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CLAuSULA VIGESIMA OITAVA - L1CENC;A PARA ADOC;Ao - 0 IMI concedera as 
Empregadas do sexo feminino, licenca para a adocao de filho, na conformidade prevista em lei 
vigente a epoca do evento. 0 periodo de licenca sera contado a partir do dia da entrega, do 
termo de guarda e responsabiJidade, a contra-protocolo . 

CLAuSULA VIG ESIMA NONA - AMAMENTAC;Ao - 0 IMI conceders a Empregada, a licenca 
desti nada a a rnarnentacao , de u ma h ora par d ia, para qualquer jornada de t rabalho, ate 0 6 
(seis) meses apes 0 nascimento do lactente. <; 

CLAuSULA TRIGESIMA - LANCHES E REFEIC;OES - Os Empregados que prestarem 
services , no per iodo noturno, 0 IMI tornecera gratuitamente lanche basico consistente em pao 
com manteiga , cafe com leite, sem que se caracterize salario in natura. 

CLAuSULA TRIGESIMA PRIMBIRA - CARTOES-PONTO - Os cart6es-ponto deverao refletir 
as jornadas efetivamente trabalhadas , ficando vedada a retirada dos mesmos para impedir 0 

regist ro da hora em que se encerra a trabalho diario , bem como ser efetuado 0 registro por 
terceira pessoa. 

Paraqrafo Primeiro - Fica f acultado a 0 I MI d ispensar 0 r egistro do i ntervalo para r efeicao , 
desde que a mesmo esteja pre-ass lnalado no cartao ponto . 

Paraqrafo Segundo - Havendo anotacao eletronica de jornada, efetuada atraves de cracha 
individual , 0 IMI fica dispensado de colher a assinatura mensal nos respectivos cartoes-ponto, 
desde que nao haja oposicao escrita do Empregado. 

CLAu SULA TRIGESIMA SEGUNDA - ESTABILlDADE DE ACIDENTADO - Fica assegurada 
a estabilidade provis6ria ao empregado acidentado, pelo prazo de 12 (doze ) meses contados , 
do terrnino da licence previdenciaria, desde que tenha usufruido 0 beneficio previdenciano , 
tendo um afastamento superior a 15 (quinze) dias, conforme estabelece 0 artigo 118, da Lei n? 
8.213 /91. 

CLAu SULA TRIG ESIMA TERCEIRA - ESTABILIDADE AO SERVIC;O MILITAR - Fica 
assegurada a e stabil idade a 0 E mpregado c onvocado para p restar s ervico m ilitar a p artir d a 
efetiva convocacao, ate 30 (trinta) dias apos a referida baixa, desde que seja dada ciencia ao 
previamente. 

CLAuSULA TRIGESIMA QUARTA - EXAMES MEDICOS - Os exames medicos pre
adrnissionais, penodicos e demissionais , serao obriqatorlos , nos termos da NR 07 , da Portaria 
3214/78. A recusa doE mpregado em a tender a c onvocacao para a r ealizacao d os e xames 
configura falta grave. 

CLAuSULA TRIGE SIMA QUINTA - ATESTADOS MEDICOS - Serao aceitos atestados 
medicos, psicoloqicos e odontol6gicos fornecidos por medicos da rede propria ou credenciada 
do IMI , medicos do trabalho e medicos do service previdenciario (SUS). 
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CLAuSULA T RIGESIMA SEXTA - PAGAMENTOS - Se 0 pagamento do salario for em 
cheque, 0 I MI d ara a 0 t rabalhador 0 tempo n ecessaric para d esconta-!o. nom esmo d ia, e 
dentro da jornada de trabalho. excluindo-se os horarios de descanso e refeicao . (PN 117) 

CLAuSULA TRIGESIMA SETIMA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO - 0 pagamento do 
salarlo sera mediante recibo, fornecendo-se c6pia ao empregado com identificacao do IMI e do 
qual constarao, a rernuneracao, com discrirninacao das parcelas, a quantia liquida paga, 
discriminando os valores de F.GTS. e 0 desconto de INSS. (PN 093) . 

Paraq rafo Unico - Na hip6tese do pagamento ser efetuado atraves de transrmssao bancaria, 
o IMI ficara dispensado de colher do trabalhador a anotacao da data e assinatura do recibo. 

CLAuSULA TRIGESIMA OITAVA - COMPOSIC;Ao SALARIAL - Nao sera admitida, em 
nenhuma hip6tese , a existencla de salario cornpressivo (nao discriminado) e nao sera 
considerada paga, nenhuma parcela que expressamente nao figurar destacadamente dos 
recib os mensais . 

CLAuSULA TRIGESIMA NONA - ATRASO DE PAGAMENTO - Em caso de atraso no 
pagamento dos salaries, 0 IMI ficara obrigado a pagar aos empregados prejudicados, multa de 
2/30 avos do sala rio por dia de atraso, limitados a um salario base do Empregado prejudicado. 
Quando, comprovadamente 0 Empregado der causa a mora, esta multa fica expressamente 
exciuida . 

CLAuSULA QUADRA GESIMA - SALARIO "in natura" Os beneficios graciosamente 
ofertados in natura, como creches, curses, boIsas de estudo, cesta bas ica , lanches, auxilio 
alirnentacao (entre outras cenominacoes), ticket refeicao, vale - cornbustivel , etc. , pe la sua 
natureza , nao integram ao salario do empregado. 

CLAuSULA QUA DRAGESSIMA PRIMEIRA - SALARIO SUBSTITUIC;Ao - Todo trabalho 
realizado em regime de substituicao devers ser pago com rernuneracao igual aquela percebida 
pelo suostituido, enquanto perdurar a substituicao, excetuando-se as vantagens de carater 
pessoal e 0 plano de cargos e sa laries do 1M!. 

CLAu SULA QUADRAGESIMA SEGUNDA-ALTERAC;Ao CONTRATO DE TRABALHO - Nos 
termos do art igo 468, da CLT , nos contratos ind ividuais de trabalho qualquer alteracao de 
carater contratual , inclusive sobre jornada e turno, somente sera llcita com a concordancia do 
Empregado e, ainda assim, desde que nao resulte direta ou indiretamente em prejufzo para ele. 

CLAuSULA QUADRAG ESSIMA TERCEIRA - DANIF1CAC;Ao DE MATERIAlS· Fica vedado 
a desconto nos sa isnos au mesmo irnposlcao de pagamento por parte do IMI , dos valores 
referentes aos danos causados nos equipamentos de trabalho , usados no exercicio da funcao, 
bem como, aos materiais perdidos, salvo a cornprovacao de dolo ou culpa , neqliqencia ou 
impericia do Empregado. 

CLAuSULA QUADRAGESIMA QUARTA - DESCONTOS - E lici to ao 1MI, proceder a 
descontos no pr6prio contracheque do Empregado, de verbas como segura de vida em grupo, 
assistencia medica, assistsncia odontol6g ica , vale refeicao (P.AT ), telefonemas interurbanos, 
associacao de funcionarios e beneffcios dela decorrentes, ernprestirnos bancanos com 
desconto em folha e mensalidade sindical , desde que 0 Empregado as autorize por escrito e 
outros convenios que a empresa possuir. ~ 
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CLAuSULA QUADRAGESSIMA QUINTA - Auxiuo CRECHE· A Empregadora prop iciara 
local, m antera creches, ou firrnara convenios para a guarda d os filhos deE mpregados com 
idade de 0 a 6 (seis) meses de idade. Fica garantida a participacao dos pais no conselho de 
adrnini stracao da creche, caso esta venha a ser mantida pelo 1M!. 

CLAuSULA QUADRAGESIMA SEXTA - ATIVIDADES SINDICAIS - Fica assegurado, ao 
<, 

Sindicato Suscitante, a liberdade de utllizacao de "quadro de avisoda empresa da categoria 
Suscitada , para a fixacao de inforrnacoes e assuntos exclusivamente sindicais de 
esclarecimento dos Empregados integrantes de sua categoria profissional , desde que haja 
previa solicita cao a direcao e ap rovacao da Empregadora . 

CLAuSULA QUADRAGESIMA SETIMA - MENSALIDADES SINDICAIS - 0 IMI etetuara os 
descontos em folha de pagamento no valor de R$-7,OO (sete reais) , a titulo de mensal idade 
sindical , sendo que este valor a partir desta data 01/05/2006, sera reajustado automaticamente 
na mesma proporcao dos reajustes salariais anuais obtidos pela categoria profissional , 4%, 
(OUATRO POR CENTO), com teto maximo de 7%, ou ainda por Assernbleia convocada para 
esse firn. Este desconto sera inclusive no mes das ferias, de todos os Empregados , desde que 
o mesmo seja filiado ao sindicato profissional, em favor deste, referente as mensal idades 
sinoi cais n a forma do art. 545 d a CLT, d evendo r ecolhe-las u m d ia a p6s 0 p agamento d os 
Empregados, mediante pagamento diretamente no sind icato protissional ou deposito ou 
bloqueto bancario nas con tas do sindicato profissional, devendo 0 IMI apresentar na tesoura ria 
do mesmo, a listagem dos s6cios acompanhada dos valores dos respectivos descontos e da 
foto c6pia do comprovante de deposito ou bloqueto bancario. 
Paraqrafo unico - Se 0 IMI atrasar 0 recolhimento paqara multa de 1% ao dia ressalvado a 
impossibilidade cau sal que sera justificada pela Empregadora. 

CL.A.USULA QUADRAGESIMA OITAVA - TAXA DE REVERSA.o SINDICAL o u 
ASSISTENCIAL. - 0 IMI ces contara do salario base de todos os Empregados abrangidos pela 
presente ACT, 0 percentual de 4% (quatro por cento), na folha de pagamento do mes de Maio 
de 2006. 

Paraqrafo Primeiro : Os valores serao recolhidos diretamente na entidade de classe ou junto a 
tesouraria ou a Cai xa Econ6mica Federal , aqencia 0395, na conta nO 414-0 , em nome do 
Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Services de Saude de Marinqa, ate 0 dia 
10/6/2005. 

Paraqrafo Segundo: 0 IMl devera encaminhar ao STESSMAR uma relacao contendo 0 nome 
do Empregado, 0 valor de seu salario base e 0 desconto efetuado . 

Paraqrafo Tercelro: 0 recolhimento da aludida contribuicao efetuada fora do prazo estipulado 
no paraqrafo primeiro, acarretara a Empregadora 0 acrescimo de multa no importe de 0,30 % 
(zero virgula trin ta por cento), ao dia de atraso, limitada a 2% (dois por cento) , ao mes , 
acrescida dos juros legais. 

Paraqrafo Quarto - Para ° Empregado admitido na viqencla desta conven cao a Empregadora 
devera recolher a taxa de reversao salarial e a contribuicao sindical descontando-os na folha de 
pagamento do segundo rnes subsequente a adrnissao, desde que estes recolhimentos nao 
tenham side efetuados anteriormente. ~0L
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Para 

CLAuSULA QUADRAGESIMA NONA-COMiSsAo DE CONCILlAC;Ao PREVIA - Fica 
acordado que 0 IMI participara da COMiSsAo DE CONCILlAt:;Ao PREVIA DA SAUDE 
prevista na Lei nO 9958/2000 , institufda por aditivo a CCT de 2000/01 . 

CLAuSULA QUINQUA GESIMA -COMBATE AO ASSEDIO - Reafirmando seus prop6sitos de 
combate ao assedio moral e assedio sexual, as partes se comprometem, de comum acordo, 
paritariamente e de forma negociada, a instituir cursos e pale stras e a disseminar informativos, 
dentro do local de trabalho, que busquem a prevencao daquelas praticas. 

CLAuSULA QUINQUAGESIMA PRIMEIRA - MULTA - Fica instituida a multa correspondente 
a 10% do salario normativo em favor do Empregado, pelo descumprimento deste Aco rdo 
Individual de Trabalho . 

CLAu SULA QUINQUAGESIMA 'SEGUNDA - FORO - Fica eleito 0 foro da cidade e coma rca 
de Marinqa, Estado do Parana, para dirimir eventuais duvidas oriundas da aplicacao ou 
cumprimento do presente Acordo Individual de Trabalho. 

Marinqa 07 de Maio de 2007 . 

IMI STIT UT O DE MEDICIN I 
Francisco Roberto Li a 

Conselheiro se etario
 
CPF n''. 006 .59 .639-68
 

/

SIN D ICA S BALH :DO RES EM ESTABELECIMENTOS 

DE SERVICOS DE rAUDE DE MARINGA E REGlAo 
Elizeu Mortean 

Presidente do Stessmar 
CPF n°533 .716 ,909-20 

l\HNlSTtRrn r:?c. - ~- ;~..'''''T ·\ L P O - EMPRE ~ O 

Subdelegacia Regional do ' r r a ~ 1 fi U1G ( I , :Yhr inga nos termos 

do art . 614 da CL.T., 0 presen te instrumento Coletivo de; 
Trabalho foi rec ebid o p;;r 3. fins excl usiv amente 
administrat ivos, nao tendo sido apreciado 0 meritc, 

Ma ga, tP 1 de 

Jose Nicacio dos Santos 
Chefeda SeyAo de 

RelacOes doTrabalht" 
0256052 
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