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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 
2008 - 2009 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELEClMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE 
MARING,,\. E REGIA.O-STESSMAR, inscrito no CNPJ sob 0 n". 77.267.656/0001-08, CNES 46000.006449/97 
com sede na Rua Neo Alves Martins n", 1334, zona 03, CEP 87.050-110, na cidade e comarca de Maringa, Estado 
do Parana, neste ato representado por seu presidente Elizeu Mortean, portador do CPF n" 533.716.909-20 , 
doravante denominado Sindicato. 

PARANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pessoa juridica de direito privado , inscrito no CNPJ sob 0 n". 
82.353.079/0001-07, com sede na Avenida Brasil, 4493, 2° andar, salas 108 a 110,201 a 211,301 e 302 e 408, 
centro, CEP 87013-000, na cidade e comarca de Maringa, Estado do Parana , neste ato, represent ada por sua 
procuradora Clarice Rossi Lecheta Franchini, portadora do CPF n°. 413.908.499-5 3, doravante denominado 
PAM. 

CLAuSULA PRIMElRA - VIGENCIA E LEGITIMIDADE 
Este instrumento, para todos os fins pactuam as partes que tera vigencia de 12 (doze) meses, contados a partir de 
01.05.2008 com termino em 30.04.2009. 

Paragrafo Primeiro - Este instrumento tera validade para a matriz, constituida no municipio de Maringa, Estado 
do Parana, com CNPJ n", 82.353.079/0001-07, assim como para suas filiais devidamente constituidas. 

Paragrafo Segundo - A PAM reconhece no Sindicato dos Traba1hadores (laboral), 1egitimidade para realizar a 
presente negociacao coletiva, bern como para atuar como substituto processua1 em beneficia de todos os 
traba1hadores, associados ou nao, e ajuizar acoes de cumprimento em caso de inadimp1emento das clausulas 
econornicas, 

CLAUSULASEGUNDA-CORRE~A.OSALAJUAL 
Econcedida a categoria profissiona1 como reposicao salaria1 correspondente ao INPC (IBGE) integral de lOde 
abri1 de 2007 a 30 de marco de 2008, no percentua1 de 5,50%, como aumento real de salario. 

Paragrafo Unico - Com a aplicacao do reajuste, previsto nesta Clausula ficam quitadas e reso1vidas todas e 
quaisquer diferencas sa1ariais existentes no periodo de maio de 2007 a abri1 de 2008, e periodos anteriores. 

CLAuSULA TERCEIRA - VALE REFEI~A.O 
A partir de lOde maio de 2008 a PAM e IMI, concedera gratuitamente a todos os empregados auxilio 
alimentacao mensa1 no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais) . Tal auxilio, que podera receber as 
denorninacoes de "vale alimentacao", "vale refeicao", "auxilio alimentacao 11, dentre outros , sera concedido meio 
tickets ou por credito em cartces, nao gerando reflexo de especie alguma, nem configurando salario in natura , sob 
qualquer hip6tese. 

Paragrafo Primeiro - A esco1ha deste beneficio, sera a criterio do empregado, podendo optar entre urn ou outro, 
desde que dentro dos primeiros 15 (quinze) dias de vigencia deste acordo. 

Paragrafo Segundo - Este beneficio sera concedido aos empregados em atividade ou em periodo de ferias, 

Paragrafo Terceiro - Para aque1es empregados que estiverem de licenca remunerada, contrato suspenso a titulo 
de auxilio doenca e salario matemidade receberao 50% (cinquenta por cento) do beneficio. Nos casos de auxilio 
dcenca , este beneficio sera concedido apenas nos primeiros 60 (sessenta) dias, ap6s este periodo sera suspenso ate 
a volta ao trabalho. 
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CLAUSULA QUARTA - VALE COMBUSTlVEL - TRANSPORTE 
A partir de lOde maio de 2008, os empregados que nao utilizam 0 vale tran sporte e assim finnem requerimento 
escrito, sera assegurado gratuitamente a vale - combustivel 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 os 6% (seis por cento), 
sobre 0 holerite. 

Paragrafo Primeiro - Este beneficio, para todo s os fin s de direito, nao gera reflexo de especie alguma, nem 
configura salario in natura, sob qualquer hipotese, 

Paragrafo Segundo - Estes beneficios nao integrarao as ferias , auxilio doenca ou licenca de qualquer especie. 

CLAuSULA QUINTA - PIS OS SALARIAIS
 
Os pisos salariais da categoria ficam assim estabelecidos, para jomadas completas:
 
a) Continuo, guarda, vigia, porteiro, auxiliar de cozinha, lavanderia, auxiliar de costura, copeira, cozinheira,
 
zeladora, serventes, lactaristas, costureira e motorista R$: 415,00
 
b) Recepcionista, auxiliar de escritorio, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de contabilidade auxiliar de
 
escritorio e operador de call center...................... R$: 450,00
 
c) Auxiliar de farmacia , almoxarife , card exi sta, auxiliar de service social, auxiliar de manutencao, auxiliar
 
odontologico, massagista, telefonista, auxiliar de atendimento, auxiliar de cadastro, contas rnedicas, faturamento,
 
financeiro............. ......... ............... ............................. ........ .............. ....... ..... ...... ........ ....... R$: 470,00
 
d) Auxiliar de cobaltoterapia, auxiliar de enfennagem, auxiJiar de laborat6rio auxiliar de hematoterapia, e auxiliar
 
de fisioterapia, auxiliar de carnara escura R$: 470 ,00
 
e) Tecnico de enferrnagem, tecnico de Iaboratorio, tecnico de raios-X, tecnico de cobaltoterapia e cito-tecnico .. RS: 580,00
 
1) Enfermeiros, Assistentes Sociais, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais, Psicologos, Nutricionistas,
 
fonoaudiologos , farmaceuticos e bioquimicos RS: 820,00
 
g) Bachareis e tecnolcgos em Informatica RS: 820,00
 

Paragrafo Unico - Os pisos estabelecidos nesta clausula ficam detenninados para 0 ingresso dos trabalhadores
 
nas categorias acima mencionadas, sendo que as jomadas, serao descritas na clausula decima terceira.
 

CLAuSULA SEXTA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
 
Fica fixado urn ad icional de insalubridade de:
 
a) 10% (dez par cento) sobre 0 salario base minimo nacionaI, para os recepcionistas ou secretarias, que atendam
 
diretamente ao paciente de postos de enfermagem, portaria e pronto socorro, UTI, hernodialise e centro cirurgico.
 

b) 20% (vinte por cento) sobre 0 salario base minimo nacional, para os empregados da CTI, hernodialise, pronto

socorro, centro cinirgico (somente para pessoal da enfennagem e limpeza e auxiliar e tecnico de consu1t6rio
 
odontologico), lavanderia (somente no setor de roupas suja s), copeiras, e todos aqueles que estejam em contato
 
direto com a pac iente ou objetos desses pacientes, nao previamente esterilizados;
 

c) Nao sera devido adicional de insalubridade para 0 pes soal administrativo, recepcionista, secretaria, telefonista,
 
tesouraria, entre outros, que nao man tenham contato direto e pes soal, diariamente, com 0 paciente.
 

Paragrafo Primeiro - Fica assegurado que 0 adicional de insalubridade nao sera descontado proporcionalmente
 
em caso de falta justificada por atestado medico, licenca gala ou luto, na concessao de licenca prernio e na
 
compensacao par banco de hora.
 

CLAuSULA SETIMA - SERVI<;:O EM AMBULANCIA
 
OS empregados, que exercerem exclusivamente as suas atividades laborais em arnbulancias, alern do adicional de
 
insalubridade, farao jus ao adic ional de risco de vida, na razao de 20 % (vinte por cento) sobre 0 salario minimo
 
nacional. ~ ____
/fZ./"
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CLA.USULA OITAVA - CONTRATA<;Ao DE ESTAGIARIOS
 
As empresas se comprometem a dar cumprimento integral aos preceitos da Lei n". 6494/77, que disciplina 0
 

estagio escolar e poderao contratar ate 6% (seis por cento) de seu quadro de enfermagem como estagiario
 
remunerado de acordo com a Resolucao n". 236 - COFEN. Ainda, se obrigam a nao permitir a realizacao de
 
estagio remunerado no periodo noturno.
 

CLA.USULA NONA - LOCADORAS DE MAO-DE-OBRA
 
Fica proibida a contratacao pela PAM de qualquer service ou tarefa, por meio de prestadoras de mao-de-obra,
 
exceto os services especializados, trabalho temporario ou aqueles que digam respeito a atividade meio dos
 
empregadores.
 

CLAuSULA DECIMA - GARANTIA DE EMPREGO
 
Fica garantido ao empregado 0 reajuste previsto neste instrumento , contra a despedida arbitraria ou sem justa
 
causa, pelo periodo de 30 (trinta) dias anterior adata de vigencia deste documento.
 

CLA.USULA DECIMA PRIMEIRA-FERIAS 
o inicio do gozo das ferias sempre comecara apes os dias de sabados, domingos, feriados ou do dia de 
compensacao do repouso semanal remunerado. 

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

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

Paragrafo Terceiro - Sempre que as ferias forem concedidas apes 0 periodo de fruicao, prevista pelo art. 134, a 
empregador devera paga-las em dobro, conforme estabelece 0 artigo 137, ambos da CLT. 

CLAuSULA DECIMA SEGUNDA - LOCAL DE DESCANSO 
Para os colaboradores que optarem em nao almocar em suas residencias a empresa disponibilizara refeitorio 
proprio, bern como local especifico para descanso, nao se respons abilizando , contudo por acidentes que vierem a 
ocorrer dentro de sua estrutura e nao se caracterizando como horas extras, salientando que tal periodo 0 

empregado nao estara adispo sicao da empregadora. 

CLAuSULA DECIMA TERCEIRA - JORNADAS DE TRABALHO 
Em decorrenc ia 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 todas as empresas, sem necessidade de 
acordo individual de compensacao, e desde que respeitado 0 limite de 220 horas mensais, a adocao das seguintes 
jornadas: a) Jornada de trabalho de 6 (seis) horas diarias, de segunda-feira a sabado; b) Jornada de trabalho de 
8:48(oito horas e quarenta e oito minutos) diarias, para compensacao daquelas horas de sabados, ressalvando-se 0 

direito daqueles empregados contratados para jornada de 08 horas dimas de segunda asexta-feira; c) Jornada de 
trabalho de 12x36 horas (doze horas de trabalho com folga nas trinta e seis horas seguintes), para 0 periodo 
noturno ou diurno . d) Jornada de trabalho de 6x12 horas, isto e, de 6 (seis) horas diarias, com urn plantae de 12 
(doze) horas sernana, em qualquer dia. 

Paragrafo Primeiro - Nas jornadas acima se encontra impJicita a cornpensacao de horatio e nao serao devidas 
quaisquer horas extras pelo seu cumprimento. 

Paragrafo Segundo - No sistema de 12x36 horas , ja se encontram compensados automaticamente os domingos 
trabalhados. 
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Paragrafo Terceiro - Fica convencionado que a PAM, rernunerara de forma simples, alem do salario mensal 
normal, todas as horas trabalhadas em feriados nacionais, estadual e municipal e religiose, inclusive aqueles 
feriados que coincidirem com 0 domingo em qualquer sistema de jomada (12x36 horas, 6xl2 horas) , ficando 
facultada a PAM, a concessao de folga cornpensatoria quando entao sera indevido 0 pagamento. 

Paragrafo Quarto - Considerando que no trabalho notumo 0 empregado fica impossibilitado de sair do local de 
trabalho em face da ausencia de transporte coletivo publico, fica pactuado que a PAM permitira que os 
empregados permanecam durante 0 intervalo de uma hora de descanso, sem acrescimo na sua jomada de trabalho, 
para 0 tumo 12x36, no refeitorio ou local destin ado para descanso , sem que esta perrnanencia caracterize horas 
extras , salvo se existente trabalho durante este intervalo. 

Paragrafo Quinto - Para as jomadas de seis horas ted. os empr egados urn intervale intra- jomada de IS (quinze) 
minuto s e, para aquele s jomadas superiores a 6 (seis) horas fruira de uma hora no minimo 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) hora, devers comunicar por escrito ao setor de Recursos Humanos da empregadora de sua 
ornissao. Ao assinar 0 cartao-ponto, 0 empregado, sem realizar qualquer ressalva quanto afruicao do intervalo de 
uma hora, tem- se que este foi fruido. 0 empregado tern no maximo 10 (dez) dia s utei s para assinar 0 cartao-ponto 
apos 0 encerramento deste. 

Paragrafo Sexto - A Empregadora podera contra tar empregados com jomadas em regime de tempo parcial, nos 
termos do artigo 58 - A, da CLT e seus paragrafos. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS 
o adicional de horas extras sera de 50% (cinqiienta 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 % (cern por cento), 
desde que nao compensadas . 

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

CLAuSULA DECIMA SEXTA - PLANTAO ADISTANCIA 
Aos empregados que ficarem a disposicao da PAM, mediante escala de sobreaviso, fica assegurada a remuneracao 
correspondente a 1/3 (urn terco) do salario contr atual, no periodo escalado, cujo beneficio nao exclui 0 pagamento 
de horas extras efetivamente trabalhadas, quando das emergencies. 

CLAuSULA DECIMA SETIMA - ANUENIO 
A PAM se comprometem 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 , ou da data de ingresso do funcionario, para os novos, limitados ao acrescimo maximo de 
15% (quinze por cento) do salario base . 

CLAuSULA DECIMA OITAVA - ASSISTENCIA MEDICA 
A PAM garantira aos seus empregados, uma vez tenninado 0 periodo do contrato de experiencia, assistencia 
medica gratuita, ressalvados os casos de co-participacoes em consultas e exames, ou franquias , de acordo com 0 

contrato padrao basico comercializado pela empresa-empregadora e concedido aos empregados ficando tal 
beneficio, desde ja , excluido da remuneracao, para todos os fins trabalhistas e previdenciarios, 

Paragrafo Primeiro - 0 empregado que pleitear a sua inclusao no plano basico acima exposto, tera como 
entendimento a sua anuen cia, com todas as clausulas previamente estabelecidas naquele contrato de adesao . 
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Paragrafo Segundo - Na hipotese do empregado desejar agregar maior cobertura na segmentacao ao plano basico 
oferecido, este se sujeitara ao pagamento de mensalidades adicionais e devera ser feita . 

Paragrafo Terceiro - Sera. ofertado como beneficio para os conjuges e filhos dos empregado s com idade de 0 a 
18 anos, plano de assistencia medica gratuitamente na segrnentacao ambulatorial, salvo acobranca das co
participacoes em consultas medicas e exarnes, nesta segmentacao nao estao previstas as coberturas hospitalares. 

CLAuSULA DECIMA NONA - ASSISTENCIA EM CASOS DE MORTE 
A PAM mantera segura para auxilio funeral e de vida, para 0 empregado com companhia seguradora, que melhor 
lhe aprouver, com beneficios assegurado s gratuitamente da seguinte forma: a) Auxilio Funeral: valor ate R$ 
1.500,00 (urn mil e quinhentos reais) , previsto para 0 empregado e filhos inscritos no plano de saude ate 18 
(dezoito) anos, conforrne paragrafo terceiro, da clausula dezoito deste acordo . b) Seguro de Vida: com premio no 
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), previsto exc1usivamente para os casos de morte do empregado, nas 
condicoes legais e previstas na ap6lice, tendo como beneficiaria do premio, a pessoa correspondente na ordem 
natural prevista em lei. 

CLAuSULA VIGESIMA - CONTRATO DE EXPERIENCIA 
o contrato de experiencia sera realizado com prazo de 45 (quarenta e cinco) dias e nao havendo manifestacao por 
nenhuma das partes, renovara automaticamente por uma (mica vez, por igual periodo e nao podendo exceder ao 
limite legal de 90 (noventa) dias. 

CLAuSULA VIGESIMA PRIMEIRA - LIBERA<;AO DOS EMPREGADOS
 
Para representacao da entidade dos trabalhadores e participacao em encontros, palestras , reunioes, assembleias,
 
congressos, cursos e outras promocoes sindicais, ou de organismos oficiais , poderao ser indicados pela entidade
 
profissional, os empregados que comprovarem a condicao de dirigente sindical , no limite maximo de 07 (sete)
 
dias por ano.
 

Paragrafo tinico - Para a referida licenca devera 0 sindicato profissional, formalizar solicitacao a empresa
 
empregadora com prazo minimo de antecedenc ia de 05 (cinco) dias.
 

CLAuSULA VIGESIMA SEGUNDA - ABONO FALTA DO EMPREGADO ESTUDANTE
 
Egarantido ao empregado estudante 0 abono de suas faltas ao trabalho, quando da prestacao de provas, exames
 
escolares, profissionalizantes e vestibulare s, desde que seja comunicado com 72 (setenta e duas) horas de
 
antecedencia, exceto nos casos em que 0 exame seja marcado com prazo inferior.
 

CLAuSULA VIGESIMA TERCEIRA - UNIFORMES
 
Caso a PAM exigir uniforme ficara esta, na obrigacao do fomecimento dos mesmos para todos os empregados
 
implicados, gratuitamente, nos padroes estabe1ecidos, ficando 0 empregado, em todos as hipoteses, obrigados a
 
restitui-los aempregadora, quando assim solicitado.
 

CLAuSULA VIGESIMA QUARTA - AVISO PREVIO
 
No caso de dispensa sem justa causa, 0 aviso previo, devera 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 mais de 8 anos consecutivos na mesma empresa, porem, sera
 
exigido 0 curnprimento 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 horario de recebimento das verbas rescis6rias; e
 
d) Durante 0 prazo do aviso previo, dado pelo empregado, ficam vedadas as alteracoes nas condicoes de trabalho,
 
salvo os casos acidentais ou de forca maior, em que sera resolvido na conforme do § 3°, do art. 61, da CLT.
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CLA.USULA VIGESIMA QUINTA - GARANTIA DE EMPREGO DA GESTANTE 
Fica assegurada a empregada gestante a garantia no emprego desde 0 inicio da gestacao ate 05 (cinco) meses apes 
o parto, devendo a mesma apresentar atestado medico comprobat6rio do seu estado gravidico, para a PAM. 

Paragrafo iinico - A empregada que nao apresentar atestado medico comprobat6rio do estado gravidico, para a 
empregadora, dentro do prazo de ate 60 (sessenta) dias, da rescisao de contrato, nos casos de contratos de trabalho 
extintos, entendera que a mesma renunciou ao direito de estabilidade ou ocultou 0 seu estado gravidico para fins 
legais . 

CLA.USULA VIGESIMA SEXTA - LICEN(:A PATERNIDADE 
A PAM conceded. aos seus empregados do sexo masculino abono de ate 5 (cinco) dias , uteis em funcao de 
nascimento ou adocao de filho , conforme § 1°, art, 10, do ADCT. 

CLA.USULA VIGESIMA SETIMA - LICEN(:A GALA / LICEN(:A LUTO 
A PAM concedera ate 03 (tres) dias consecutivos de licenca ao Empregado, nos casos de : matrimonio, de 
falecimento de conjuge, ascendente, descendente, irmao, sogro, sogra ou pessoa que , declarada em sua Carteira de 
Trabalho e Previdencia Social, que viva, sob sua dependencia econornica, os demais casos, de ausencia legal, 
serao na confonnidade prevista nos incisos do artigo 473, da CLT, a que se enquadrarern . 

CLA.USULA VIGESIMA OITAVA - LICEN(:A PARA ADO(:AO 
A PAM concedera as empregadas do sexo feminino, licenca para a adocao de filho, na confonnidade 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 
responsabilidade, 0 contra-protocolo. 

CLA.USULA VIGESIMA NONA - AMAMENTA(:AO 
A PAM concedera a empregada, a licenca destinada it amamentacao, de uma hora por dia, para qualquer jornada 
de trabalho, ate 06 (seis) meses apos 0 nascimento do lactente. 

CLA.USULA TRIGESIMA - LANCHES E REFEI(:OES 
A PAM fornecera gratuitamente lanche basico consistente em pao, margarina, cafe , ou suco ou cha, para todos os 
empregados, sem que se caracterize salario in natura. 

CLA.USULA TRIGESIMA PRIMEIRA - CARTOES-PONTO 
OS cartoes-ponto deverao refletir as jornadas efetivamente trabalhadas, ficando vedada a retirada dos mesmos para 
impedir 0 registro da hora em que se encerra 0 trabalho diario, bern como ser efetuado 0 registro por terceira 
pessoa . 

Paragrafo Primeiro - Fica facultado a PAM dispensar 0 registro do intervalo para refeicao, desde que 0 mesmo 
esteja pre-assinalado no cartao ponto . 

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

CLA.USULA TRIGESIMA SEGUNDA - ESTABILIDADE DE ACIDENTADO 
Fica assegurada a estabilidade provisoria ao empregado acidentado, pelo prazo de 12 (doze) meses contados, do 
terrnino da licenca previdenciaria, desde que tenha usufruido 0 beneficio previdenciario, tendo urn afastamento 
superior a 15 (quinze) dias, confonne estabelece 0 artigo 118, da Lei n", 8.213/91. 

CLA.USULA TRIGESIMA TERCEIRA- ESTABILIDADE AO SERVI(:O MILITAR 
Fica assegurada a estabilidade ao empregado convocado para prestar service militar a partir da efetiva 
convocacao, ate 30 (trinta) dias apes a referida baixa, desde que seja dada ciencia previamente. 
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CLAuSULA TRIGESSIMA QUARTA - EXAMES :MEDICOS 
Os exames medicos pre-adrnissionais, peri6dicos e demissionais, serao obrigatorios, nos termos da NR 07, da 
Portaria 3214/78. Deverao ser estes realizados, tempestivamente as suas finalidades, a recusa do empregado em 
atender a convocacao para a realizacao dos exames configura falta grave. 

CLAuSULA TRIGESIMA QUINTA-ATESTADOS DE INCAPACIDADE PARA 0 TRABALHO 
Podera ser abonada a falta ao trabalho, mediante apresentacao de atestados medicos, psicol6gicos ou 
odontologicos fornecidos par profissionais da rede propria ou credenciada da PAM. Em casos de atestados 
medicos, alem dos inscritos na rede , podera ser tambem, profissionais do trabalho ou do service previdenciario 
(SUS). 

Paragrafo Prirneiro - Os atestados medicos, psicol6gicos e odontol6gicos, emitidos em nome de descendentes, 
ascendentes ou outros familiares, comprovadamente dependentes do empregado, poderao justificar a falta deste ao 
trabalho, porem, nao serao aceitos como abono da falta, sendo obrigatoriamente descontados do salario do 
empregado, exceto aqueles que nao ultrapasse 0 limite de faltas, previstos para filhos ou dependentes 
previdenciarios, conforme paragrafo segundo desta clausula. 

Paragrafo Segundo - Fica assegurado 0 direito aausencia remunerada de 1 (urn) dia par semestre ao empregado, 
para levar ao medico filho menor ou dependente previdenciario de ate 6 (seis) anos de idade, mediante 
comprovacao no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, do fato ocorrido. 

CLAuSULA TRIGESIMA SEXTA-PAGAMENTOS 
Se 0 pagamento do salario for em cheque, a PAM dara ao empregado 0 tempo necessario para desconta-lo, no 
mesmo dia, e dentro da jornada de trabalho, excluindo-se os horarios de descanso e refeicao, (PN 117) 

CLAuSULA TRlGESIMA SETIMA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO 
o pagamento do salario sera mediante recibo, fornecendo-se copia ao empregado com identificacao da PAM e do 
qual constarao, a rernuneracao, com discriminacao das parcelas, a quantia liquida paga, discriminando os valores 
de F.G.T.S. e 0 desconto de INSS. (PN 093). 

Paragrafo Unico - Na hip6tese do pagamento ser efetuado atraves de transmissao bancaria a PAM, ficara
 
dispensado de colher do empregado a anotacao da data e assinatura do recibo.
 

CLAuSULA TRIGESIMA OITAVA- COMPOSI<;AO SALARIAL
 
Nao sera admitida, em nenhuma hip6tese, a existencia de salario compressivo (nao discriminado) e nao sera
 
considerada paga, nenhuma parcela que expressamente nao figurar destacadamente dos recibos mensais.
 

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

CLAuSULA QUADRAGESlMA - SALARlO "in natura"
 
Os beneficios graciosamente ofertados in natura, como creches, cursos, boIs as de estudo, cesta basica, lanches,
 
auxilio alimentacao (entre outras denominacoes), ticket refeicao, vale - combustivel, etc., pela sua natureza, nao
 
integram ao salario do empregado.
 

CLAuSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA - SALA.R10 SUBSTITUI<;AO
 
Todo trabalho realizado em regime de substituicao devera ser pago com rernuneracao igual aquela percebida pelo
 
substituido, enquanto perdurar a substituicao, excetuando-se as vantagens de carater pessoal e 0 plano de cargos e
 
salaries da PAM.
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CLAUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA - ALTERA<;AO CONTRATO DE TRADALHO
 
Nos termos do artigo 468, da CLT, nos contratos individuais de trabalho qualquer alteracao de carater contratual,
 
inclusive sobre jornada e turno, somente sera licita com a concordancia do empregado e, ainda assim, desde que
 
nao resulte direta ou indiretamente em prejuizo para ele.
 

CLAuSULA QUADRAGESSIMA TERCEIRA - DANIFICA<;AO DE MATERIAlS
 
Fica vedado 0 desconto nos salaries por parte da PAM, 0 valor referente aos danos causados nos equipamentos de
 
trabalho , usados no exercicio da funcao, bern como, aos materiais perdidos, salvo a cornprovacao de dolo ou
 
culpa, negligencia ou impericia do empregado.
 

CLAuSULA QUADRAGESIMA QUARTA -DESCONTOS
 
E licito a PAM proceder a descontos no proprio contracheque do empregado, de verbas como seguro de vida em
 
grupo, assistencia medica, assistencia odontologica, vale refeicao (P.A.T.), telefonemas interurbanos, associacao
 
de funcionarios e beneficios dela decorrentes, ernprestimos bancarios com desconto em folha e mensalidade
 
sindical, desde que 0 empregado as autorize por escrito e outros convenios que a empresa possuir.
 

CLAuSULA QUADRAGESIMA QUINTA - AUxlLIO CRECHE
 
A empregadora propiciara local, ou firmara convenios para a guarda dos filhos de empregados com idade de 0 a 6
 
(seis) meses de idade .
 

CLAuSULA QUADRAGESIMA SEXTA - ATIVIDADES SINDICAIS
 
Fica assegurado, ao Sindicato Suscitante, a liberdade de utilizacao de "quadro de aviso" da empresa da categoria
 
Suscitada, para a fixacao de informacoes e assuntos exclusivamente sindicais de esc1arecimento dos empregados
 
integrantes de sua categaria profissional, desde que haja previa solicitacao a direcao e aprovacao da empregadora.
 

CLAuSULA QUADRAGESIMA SETIMA - MENSALIDADES SINDICAlS
 
A PAM efetuara os descontos em folha de pagamento no valor de R$ - 8,00 (Oito Reais), a titulo de mensalidade
 
sindical a partir da data 01/05/2008. Este desconto sera inc1usive no mes das ferias, de todos os Empregados,
 
desde que 0 mesmo seja filiado ao sindicato profissional, em favor deste, referente as mensalidades sindicais na
 
forma do art. 545 da CLT, devendo recolhe-las urn dia apes 0 pagamento dos Empregados, mediante pagamento
 
diretarnente no sindicato profissional ou deposito ou boleto bancario nas contas do sindicato profissional, devendo
 
a PAM apresentar na tesouraria do mesmo, a listagem dos socios acompanhada dos valores dos respectivos
 
descontos e da fotocopia do comprovante de deposito ou boleto bancario.
 

Paragrafo unico - Se a PAl"VI atrasar 0 recolhimento pagara multa de I% ao dia ressalvado a impossibilidade
 
causal que sera justificada pela empregadora.
 

CLAuSULA QUADRAGESIMA OITAVA - TAXA DE REVERSAO SINDICAL OU ASSISTENCIAL
 
A PAM descontara 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 2008.
 

Paragrafo Primeiro: Os valores serao recolhidos diretamente na entidade de classe ou junto a tesouraria ou a
 
Caixa Economica Federal, agencia 0395, na conta n°. 414-0, em nome do Sindicato des Trabalhadores em
 
Estabelecimentos de Services de Saude de Maringa, ate 0 dia 10/6/2008.
 

Paragrafo Segundo: A PAM devera encaminhar ao STESSMAR uma relacao contendo 0 nome do empregado, 0
 

valor de seu salario base e 0 desconto efetuado.
 

Paragrafo Terceiro: 0 recolhimento da aludida contribuicao efetuado fora do prazo estipulado no paragrafo
 
primeiro, acarretara a empregadora 0 acrescimo de mu1ta no importe de 0,30% (zero virgula trinta par cento), ao
 
dia de atraso, limitada a 2% (dois por cento), ao mes, acrescida dos juros legais .
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Paragrafo Quarto - Para 0 empregado admitido na vigencia desta convencao a empregadora devera recolher a
 
taxa de reversao salarial e a contribuicao sindical descontando-os na folha de pagamento do segundo mes
 
subs equente aadmissao, desde que estes recolhimentos nao tenham sido efetuados anteriormente .
 

CLAUSULA QUADRAGESIMA NONA - COMISSAO DE CONCILIA<;:AO PREVIA
 
Fica acordado que a PAM participara da COMISSAO DE CONCIIJAC;::AO PREVIA DA SAUDE prevista na Lei
 
n°. 9958/2000, instituida por aditivo a CCT de 2000/01.
 

CLAUSULA QUINQUAGESIMA - COMBATE AO ASSEDIO
 
Reafirmando seus propositos de combate ao assedio moral e assedio sexual, as partes se comprometem, de comum
 
acordo, paritariamente e de forma negociada, a instituir cursos e palestras e a disseminar informativo, 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 Acordo Individual de Trabalho.
 

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEGUNDA - BANCO DE HORAS
 
A PAM adotara na vigencia deste acordo , para todos os seus empregados, 0 regime de compensacao de horas de
 
trabalho denominado Banco de Horas, sera regido na conformidade dos §§ 2° e 3° do artigo 59 da CLT, com
 
redacao deterrninada pela Medida Provis6ria 2.164-41 , de 24 de agosto de 200 I e nos termos do inciso XIII, do
 
artigo 7° da CF/88.
 

Paragrafo Primeiro - As horas trabalhadas em prorrogacao de jomada para fins de compensacao, no regime de
 
Banco de Horas, nao caracterizam como horas extraordinarias e, sobre elas nao incidirao qualquer adicional ,
 
salvo nas hipoteses disciplinadas a seguir:
 

Paragrafo Segundo - Podera ser aplicado pelo sistema de Banco de Horas, para antecipacao de horas de trabalho,
 
com liberacao posterior, quanta para liberacao de horas com repo sicao posterior. 0 saldo credor de horas de cada
 
trabalhador podera ser compensado da seguinte forma:
 
a - folgas adicionais seguidas ao periodo de ferias;
 
b - folgas coletivas, a criterio da empresa;
 
c - folgas individuais , negociadas de comum acordo entr e empregado e empregadora;
 
d - ainda a criterio da empregadora, 0 empregado mesmo que nao tenha sal do credor de horas , podera ter folgas
 
coletivas ou individuais, com 0 correspondente debito no Banco de Horas, para posterior cornpensacao.
 

Paragrafo Terceiro - Em qualquer das situacoes acima, fica estabelecido, que :
 
a - no calculo de cornpensacao, cada hora trabalhada em prorrogacao de jom ada de trabalho, sera computada com
 
01 (uma) hora de liberacao;
 
b - a compensacao ocorrera sempre dentro prazo previsto por este documento;
 
c - 0 saldo de horas seja ele de debito ou de credito existentes no balance de apuracao, sera pago ou compensado
 
como disciplinado em clausula da ACT;
 
d - serao computadas pelo cartao-ponto as diferencas de entrada e de saida do empregado, aquelas que nao
 
ultrapassarem a 05 (cinco) minutos e que nao excedam 0 limite maximo de 10 (dez) minutos diaries , conforme
 
previsto pelo § 1° do art. 58 da CLT, nao servirao para 0 Banco de Horas;
 
e - as diferencas de entrada por atra so alern do permissivo legal, poderao ser objeto de advertencias, quando
 
necessaria e serao contabilizadas no Banco de Horas;
 
f - todas as j ornadas cumpridas pelo trabalhador serao consignadas em cartoes-pontc, os quais serao consideradas
 
para apuracao da carga horaria do periodo contratado.
 

Paragrafo Quarto - Na hip6tese de rescisao do contrato de trabalho sej a a pedido do empregado ou do 
empregador, sera apurado 0 saldo do Banco de Horas e havendo saldo sera acertado da seguinte forma: 

~
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a) Em caso de dernissao por parte do empregador, havendo credito a favor do empregado, este fara jus ao 
pagamento das horas devidas como extraordinarias, com 0 adicional previsto na clausula da ACT aplicavel as 
categorias aqui envolvidas, ao preco vigente por ocasiao da rescisao contratual; e havendo credito por parte do 
empregador as horas devidas pelo empregado serao perdoadas pelo empregador, caso a empregadora abrir mao do 
uso do dispositivo, previsto na letra "c" constante deste paragrafo; 

b) Em caso de pedido de demissao por parte do empregado e havendo credito a favor do empregador, estas horas 
nao serao devidas como extraordinarias nem serao compensadas peIo empregado e, sim descontadas como horas 
simples, quando da rescisao do contrato; 

c) Aqueles empregados que apresentarem debito de horas no Banco de Horas, quando convocados por escrito pela 
empregadora, com antecedencia minima de 48 horas e se negarem ao cumprimento com a escala, sofrerao 
desconto do salario mensal das horas correspondentes, no mes do descumprimento, na impossibilidade peIa 
intempestividade, na primeira folha de pagamento subseqtiente; e 

d) Nos casos de rescisao por justa causa, sera definido em desfavor da parte que deu a causa: 
01- se por causa do empregado, 0 credito nao sera. devido como horas extraordinarias; e 
02 - se por causa do empregador, 0 credito sera devido como horas extraordinarias; 

Paragrafo Quinto - Nao podera ser compensado com ferias do empregado, as horas do Banco de Horas. 

Paragrafo Sexto - A empregadora mantera atualizacao mensal do saldo do Banco de Horas dos empregados e por 
escritos todos os meses por meio do cartao-ponto, ficando a disposicao no Setor de Recursos Humanos; 

Paragrafo Setimo - Os empregados que atingir 50 (cinquenta) horas credoras no Banco de Horas, devera 
cornpensa-las parcial ou tota1mente. 

Paragrafo Oitavo - Caso haja horas a compensar, correspondente ao periodo do Acordo Coletivo de Trabalho 
firmado para 0 periodo de 2007-2008, avaliadas ate 30/04/2008, estas serao obrigatoriamente compensadas ate 
30/08/2008 . E, caso haja horas credoras ou devedoras, existentes no Banco de Horas apuradas ate 30/04/2009, 
estas serao compensadas ate 30/05/2009. 

Panigrafo Nona - A adocao do sistema de flexibilizacao de jomada de traba1ho nao descaracteriza 0 Banco de 
Horas do presente acordo . 

Paragrafo Decimo - As jomadas de trabalho de 12x36 horas (doze horas de trabalho com folga nas trinta e seis 
horas seguintes); e a Jomada de trabalho de 6x12 horas, 6 (seis) horas de trabalho diarias, com urn plantae de 12 
(doze) horas semana, nao farao parte do Banco de Horas, por impedimento legal, previsto no art . 59 da CLT. 

CLAuSULA QUINQUAGESIMA TERCEIRA - DA TRANSPARENCIA DESTE DOCUMENTO 
Fica convencionado entre as partes, que nao sera obrigatoria a entrega de uma copia deste acordo para cada 
empregado. 

Paragrafo Primeiro - Ficara sempre uma c6pia a disposicao no setor de Recursos Humanos, da empregadora, 
para leitura de qualquer empregado interessado, fica ainda a empregadora na obrigacao de divu1gar em reuniao 
coletiva, mediante leitura na integra deste documento, dentro do prazo dos primeiros 30 (trinta) dias, ap6s 0 inicio 
de vigencia deste, devendo ser 1avrada ata especial para este fim e constar, as assinaturas de todos os presentes . 

Paragrafo Segundo - Aqueles que nao se fizerem presentes na reuniao, pOI justos motivos, poderao tomar 
conhecimento, no setor de Recursos Humanos e assinar em folha especial, devendo constar data e nome. 
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Paragrafo Terceiro - Fica a empregadora na obrigacao de divulgar 0 texto deste acordo aos novos Empregados, 
na forma constante do paragrafo segundo anterior. 

CLAUSULA QUlNQUAGESIMA TERCElRA - FORO 
Fica eleito 0 foro da cidade e comarca de Maringa, Estado do Parana, para dirimir eventuais duvidas oriundas da 
aplicacao ou cumprimento do presente Acordo Coletivo de Trabalho. 

E por estarem as partes justas e acordas lavram, datam e assinam 0 presente documento em 05 
(cinco) vias de igual teor e forma para que surtam 0 s legais e juridicos efeitos almejados. 

Maringa 09 de Maio de 2008. 

PARANA ASSISTENCIA 
Clarice Rossi Lecheta nchinl
 

Diretora Executiva do • AM
 
CPF n". 413.908.499-53
 

SINDICAT t. AL DORES EM ESTA BELECIMENTOS 

DE SERVICOS DE~AUDE DE MARINGA E REGlAo
 
Elizeu Mortean
 

Presidente do Stessmar
 
CPF n", 533.716.909-20
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