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INDICAT O DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE 
SAUDE DE MARINGA E REGIAO-STESSMAR, inscrito no CNPJ sob 0 nO. 77.267.656/0001-08, 
CNES 46000 .006449/97 com sede na Rua Neo Alves Martins n". 1334 , zona 03, Marinqa PRo 

SINDICATO PATRONAL: Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviens de Saude de 
Cianorte - Pr: 

Com base territorial abrangendo Cianorte, Guaporema, Indianapolis, Japura, Jussara, Rondon, 
Sao Tome, acordam as seguintes clausulas e condicoes: 

Clausula 01 - RECONHECIMENTO DA AUTONOMIA PRIVADA COLETIVA 
o signatario patronal reconhece no sindicato obreiro, cornpetencia nao s6 para firmar a presente 
Convencao Coletiva de Trabalho , mas tambem para atuar na qualidade de substituto processual, em 
favor dos trabalhadores pelo inadimplemento de direitos previstos em lei ou de qualquer clausula 
prevista no presente instrumento norrnativo, independentemente de outorga de mandato e de 
apresentacao de relacao dos substituidos. 

Paragrafo Primeiro - VIGENCIA. LEGITIMIDADE
 
Este instrumento tera vigencia de 12 (doze) meses, contados a partir de 01.04.2008 com terrnino para
 
30.03.2009.
 

Clausula 2a. - CORRECAo SALARIAL
 
Os integrantes das categorias abrangidos por esta convencao terao correcao salarial a partir de l Ode
 
Abril de 2008, de 5,50%, (Cinco Virgula cinquenta por Cento), devendo ser aplicado sobre os salaries
 
praticados em Marco de 2008.
 

Paragrafo Primeiro - Com a aplicacao do reajuste previsto nesta Clausula ficam zeradas todas e
 
quaisquer diferencas salariais existentes no periodo de maio/2007 a Maryol2008.
 

Clausula 03 - COMPENSAc;OES.
 
Serao compensados todos os reajustes salariais espontaneos ou compulsorios concedidos apos
 
01.05.2007, as antecipacoes salariais decorrentes de Convencao Coletiva de Trabalho, Dissidio Coletivo
 
de Trabalho e Acordo Coletivo de Trabalho, caso existentes .
 

Paragrafo Primeiro - Nao serao compensados os aumentos decorrentes de promocao, transferencia,
 
equiparacao salarial, implemento de idade, rnerito, termino de contrato de aprendizado e aumento real
 
expressamente concedido a este titulo.
 

Paragrafo Segundo - Fica acordado que os pisos salariais passam a vigorar com os valores abaixo, isto
 
a partir de 01105/2008:
 

a) Continuos, guardas, vigias, porteiros, serventes, auxiliares de costura, auxiliares de cozinha e
 
auxiliares de lavanderia R$ 432,30
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b) Copeiras, cozinheiras, costureiras, lactaristas e camareiras R$ 432,30
 
c) Recepcionistas, recepcionistas de consu1t6rios medicos e odontologicos, recepcionistas de
 
enfermagem, ascensori stas, auxiliares de compras e auxiliares estoquistas R$ 432,30
 

d) Auxiliares de farmacia, almoxarife, cardexista, auxiliares de services sociais, auxiliares de arquivo,
 
auxiliares de manutencao, auxiliares odonto16gicos, telefonistas, motoristas, auxiliares de escrit6rio ,
 
auxiliares de massagistas, atendentes de laborat6rios, atendentes de
 
ambulat6rios R$ 439,00
 

e) Auxiliares adrninistrativos, faturistas, departamento pessoal , auxiliares de contabilidade, auxiliares de
 
cobaltoterapia, auxiliares de enfermagem, auxiliares de hemoterapia, auxiliar de laboratorio,
 
escriturarios, auxiliares de camara escura e operadores de Raio X, em setores de
 
ortopedia R$ 505,40
 

f) Digitadores, tecnicos de enfermagem, tecnicos de laboratorio, tecnicos de manutencao e operadores
 
de microcomputadores R$ 771,35
 

g) Assistentes sociais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e enfermeiras(os) R$ 1.204.10
 

Clausula 04 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIC;O.
 
Fica concedido a todos os empregados a partir da sua admissao na empresa, 0 adicional por tempo de
 
service de 2% (dois por cento) por bienio trabalhado na mesma empresa, sobre 0 salario base do
 
empregado, contados desde 01.05.1982, a ser pago destacadamente.
 

Panigrafo unico - Sera pago aos empregados que completarern urn ana ou mais de trabalho na mesma
 
empresa, ate 30/06/2003, 0 adicional por tempo de service de 2% sobre 0 salario base do mes de
 
junho/2003.
 

Clausula 05 - ADICIONAL NOTURNO. 
o adicional noturno, assim considerado das 19hsOO as 07hsOO horas , sera de 30% (trinta por cento) , 
sobre a remuneracao percebida. 

Clausula 06 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
 
Independentemente de pericia, 0 adicional de insalubridade sera pago na forma da portaria 3.214-78 

NR 15 anexo 14, para os exercentes das funcoes discriminadas:
 

a) 10% (dez por cento) sobre 0 salario minimo nacional, para os recepcionistas ou secretarias, que
 
atendam diretarnente ao paciente de postos de enfermagem , portaria e pronto socorro , UTI, hemodialise
 
e centro cirurgico,
 

b) 20% (vinte por cento) sobre 0 salario minimo nacional, para os empregados de enfermagem em geral,
 
manutencao, lavanderia, serventes e empregados de laborat6rio.
 

c) 40% (quarenta por cento) sobre 0 salario minimo nacional, para os trabalhadores em setores de
 
isolamento de doencas infecto-contagiosas e laboratories anato-patologicos, inclusive isolamento.
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d) nao sera devido adicional de insalubridade para a pessoal administrativo, recepcionista, secretaria,
 
telefonista, tesouraria, entre outros, que nao mantenham contato direto e pessoal, diariamente, com a
 
paciente.
 

Chiusula 07 ~ FERIADOS E DOMINGOS.
 
Todas as horas trabalhadas em dias de domingos ou feriados serao pagas em dobro, desde que nao seja
 
dado folga cornpensatoria, ficando garantida a folga semanal normal.
 
Paragrafo Unico: Assegura-se integracao de todos os pagamentos a titulo de horas extra e adicional
 
notumo no calculo do repouso semanal remunerado, feriados e domingos . Sera utilizado 0 divisor 180
 
(cento e oitenta) para os que trabalharem em jomadas de 36 (trinta e seis) horas semanais e 220 para
 
aqueles comjomada semanal de 44 horas .
 

Clausula 08 - LIBERA<;Ao DE DIRIGENTE SINDICAL.
 
Para a representacao da entidade e participacao em encontros, palestras, reuruoes , assernbleias,
 
congressos, cursos e outras promocces sindicais, ou de organismos oficiais, poderao ser indicados pelo
 
Sindicato Profissional, e com anuencia da empresa, ate I (urn) empregado par estabelecimento, que tera
 
licenca remurrerada pelo empregador, no limite de 08 (oito) dia/ano, cabendo ao indicado, no regresso,
 
prova de participacao no evento no prazo de setenta e duas horas .
 

Clausula 09 - GARANTIA DE EMPREGO DA GESTANTE.
 
Fica garantida a estabilidade no emprego a empregada gestante, desde a confirmacao da gravidez ate 5
 
(cinco) rneses apos 0 parto, devendo a mesma apresentar ao empregador, mediante contra recibo,
 
atestado medico oficial cornprobatorio do estado gravidico.
 

Paragrafo Primeiro - Caso nao apresente a empregada a cornprovacao de seu estado gravidico,
 
relativamente ao contrato de trabalho extinto, no prazo de 60 (sessenta) dias da rescisao contratual, tem

se que a mesma renunciou ao direito aestabilidade ou ocultou 0 seu estado gravidico para fins legais.
 

Paragrafo Segundo - A licenca matemidade sera de 120 (cento e vinte) dias , na forma da legislacao
 
previdenciaria.
 

Clausula 10 - ESTABILIDADE DO ACIDENTADO
 
Ao empregado que sofreu acidente de trabalho, mediante comunicacao da CAT, fica assegurada a
 
estabilidade de 12 (doze) meses no emprego, na forma do art. 118, da Lei 8213/91 e sua alteracao.
 

Paragrafo Primeiro - Nos casos de acidente de trabalho de qualquer natureza as empresas devem
 
encaminhar 0 CAT em letra legivel para os orgaos determinados pela lei.
 

Clausula 11 - ESTABILIDADE PARA 0 CONVOCADO AO SERVI<;O MILITAR.
 
Fica assegurada a estabilidade no emprego ao empregado convocado para prestar servico militar a partir
 
da efetiva convocacao, ate 01 (urn) ana apos a respectiva baixa.
 

Clausula 12 - ESTABILIDADE DO APOSENTADO .
 
Aos empregados que comprovarem par escrito estar em urn prazo de 03 (tres) anos da aquisicao ao
 
direito de aposentadoria, fica assegurado 0 emprego e a rernuneracao. Uma vez atingido 0 tempo
 
necessario ao requerimento do beneficia, optando 0 empregado par continuar trabalhando, cessa a
 
garantia do emprego prevista nesta clausula,
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Paragrafo Primeiro - Todo empregado que vier a aposentar-se fara jus ao recebimento de urn premia
 
correspondente ao valor de sua ultima rernuneracao, 0 qual sera pago no mes da aposentadoria.
 

Clausula 13 - DAS FERIAS E PROPORCIONAlS.
 
A concessao de ferias podera ocorrer em dois periodos, garantidos a duracao minima legal para cada
 
periodo . No caso de jomada de 12 x 36, 0 inicio das ferias devera coincidir com aquele de escala de
 
trabalho .
 

Paragrafo Primeiro - Nos casos de pedido de demissao, 0 empregado que possuir mais de 6 (seis)
 
meses de servico e menos de 1 (urn) ano fara jus ao recebimento das ferias proporcionais.
 

Paragrafo Segundo - Sugere-se aos empregadores a elaboracao de escala de ferias, 

Paragrafo Terceiro - Fica assegurada urna gratificacao em valor equivalente a 1/3 (um terce) da
 
rernuneracao, que sera paga aos empregados par ocasiao da concessao das ferias, nos termos da
 
Constituicao Federal em vigor.
 

Paragrafo Quarto - 0 empregado que retomar do periodo de ferias gozadas tera 0 emprego garantido
 
pelo prazo de 30 (trinta) dias.
 

Clausula 14 - PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS.
 
OS empregadores efetuarao a pagamento das ferias 2 (dois) dias antes do inicio da mesma, em valor nao
 
superior ao liquido de seus direitos, considerando os descontos legais e aqueles autorizados.
 

Clausula 15 - FERIAS EM DOBRO.
 
Sempre que as ferias forern concedidas ap6s 0 periodo legal, a empresa devera paga-las em dobro,
 
conforme artigo 137, da CLT.
 

Clausula 16 - PAGAMENTO DOS SALA.RIOS.
 
As empresas pagarao as salarios e todas as verbas que cornpoem a rernuneracao do empregado ate 0
 

(quinto) dia util do mes subsequente ao trabalhado .
 

Clausula 17 - ERRO NA FOLHA DE PAGAMENTO.
 
No caso de ocorrencia inequivoca de diferenca de salario, em prejuizo ao empregado, na folha de
 
pagamento ou adiantamento, a empresa se obriga a efetuar 0 pagamento da respectiva diferenca, no
 
prazo de 3 (tres) dias uteis , a partir da data da constatacao da diferenca.
 

Clausula 18 - PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS.
 
Na rescisao contratual, ficam os empregadores obrigados a dar baixa na Carteira de Trabalho e
 

10Previdencia Social ate 0 dia util imediato ao termino do contrato ou ate 0 100 dia contado da 
notificacao de demissao, quando da ausencia de aviso previo, indenizacao do mesmo ou dispensa do seu 
cumprirnento , e, no mesmo prazo, proceder ao pagamento dos haveres devidos na quitacao. Na hip6tese 
da mora ser motivada pela ausencia do empregado, a empresa comunicara, por escrito e contra-recibo, 
ao Sindicato Profissional, que tera 5 (cinco) dias para sua manifestacao. Persistindo a ausencia, ficara a 
empresa desobrigada de qualquer sancao . 
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Clausula 19 - AVISO PREVIO. 
o aviso previo sera obrigatoriamente comunicado por escrito ao empregado, mediante contra-recibo, 
sendo de 30 (trinta) dias. 

Clausula 20 - ALTERA<;6ES NO CONTRATO DURANTE 0 AVISO PREVIO.
 
Durante 0 prazo de aviso previo, dado por qualquer das partes, ficam vedadas as alteracoes do contrato
 
de trabalho , inclusive de local ou qualquer outra alteracao , sob pena de rescisao imediata do contrato de
 
trabalho, respondendo a empresa pelo pagamento do restante do aviso previo e demais verbas
 
rescis6rias, ressalvados os casos de dispensa por justa causa.
 

Clausula 21 - SALARIO SUBSTITUI<;AO.
 
Enquanto perdurar a substituicao meramente eventual, com perfodo superior a 30 (trinta) dias, 0
 

empregado substituto fara jus ao salario contratual do substituido, excetuando-se as vantagens de carater
 
pessoal.
 

Clausula 22 - GARANTIA DE EXERCicIO DA FUN<;AO.
 
Fica garantido na contratacao 0 exercfcio da respectiva funcao , bern como da rernuneracao a ela
 
atribuida , inclusive aos detentores da denominacao legal de, Auxiliar de Enfermagem e Tecnico de
 
Enfermagem, no emprego atual ou em emprego anterior.
 

Clausula 23 - ALTERA<;AO NO CONTRATO DE TRABALHO.
 
Nos termos do artigo 468 da CLT, nos contratos individuais de trabalho qualquer alteracao do contrato
 
somente sera licita com a concordancia do empregado e, ainda assim, desde que nao resulte direta ou
 
indiretamente em prejuizos para oobreiro.
 

Panigrafo unico - Considera-se alteracao ilicita do contrato de trabalho a transferencia de local, setor e
 
horario de labor, sem ccncordancia do empregado.
 

Clausula 24 - HORARIO DO ESTUDANTE.
 
Fica vedada a prorrogacao do horario de trabalho do empregado estudante, que comprove a sua situacao
 
escolar. 0 empregado estudante recebera facilidades da empresa para adequacao de seu horario de
 
trabalho, quando se matricular em cursos atinentes a sua profissao, possibilitando seu aperfeicoamento
 
tecnico, desde que venha beneficiar seu trabalho.
 

CIausula 25 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES. 
As empresas, quando possivel, adequarao 0 horatio de trabalho ao empregado, quando este se matricular 
em cursos atinentes a sua profissao e no que eleve seu grau de escolaridade. 

Clausula 26 - AUSENCIAS LEGAlS. 
As ausencias legais a que aludem os incisos II e III, do artigo 473 da CLT, respeitando os criterios mais
 
vantajosos, ficam ampliados para:
 

a) 07 (dez) dias consecutivos, em caso de casamento .
 
b) 03 (tres) dias consecutivos para colacao de 3° grau
 
c) 05 (cinco) dias consecutivos, no caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana, para os
 
empregados do sexo masculino.
 
d) 05 (cinco) dias consecutivos no caso de falecimento de ascendente, descendente e conjuge,
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Clausula 27 - DOA~AO DE SANGUE
 
As empresas concederao ao empregado que solicitar, licenca de I (um) dia, a cada 3 (tres) meses de
 
trabalho, para doacao voluntaria de sangue devidamente comprovada.
 

Clausula 28 ~ JORNADA DE TRABALHO.
 
Em decorrencia da peculiaridade das atividades desenvolvidas pela categoria abrangida por esta CCT, e,
 
tendo em vista os setores que atualmente fazem jornadas em turnos ininterruptos, fica pactuado para
 
todas as empresas, a partir da presente data, sem a necessidade de acordo individual de cornpensacao, e
 
desde que respeitado 0 limite de 220 (duzentos e vinte) horas mensais, a adocao das seguintesjomadas:
 

a) jornada de trabalho de 12X36 horas (doze horas de trabalho consecutivos com folga nas trinta e seis
 
horas seguintes), para 0 perfodo notumo ou diumo, devendo a hora noturna ser computada nos termos
 
do artigo 73, inciso 1°, da CLT.
 

b) jomada de trabalho de 6X12 horas, isto e, de 6 (seis) horas diarias , com um plantae de 12 (doze)
 
horas em qualquer dia da semana;
 

c) Jornada de trabalho de 8:48 (oito e quarenta e oito) horas diarias, com supressao do trabalho em
 
sabado, sendo que esta jornada flea restrita ao pessoal da area administrativa, recepcao e telefonista,
 
nao podendo estender-se a area de enfermagem.
 

d) Jornada de 8 (oito) horas de trabalho diario isto de segunda sexta feira e de 4 horas nos sabados,
 
respeitadas as jornadas de 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira, ja adotadas por alguns
 
empregadores, e para Fisioterapeutico de clinica de fisioterapia,
 

Paragrafo Primeiro - Nas jomadas acima se encontram implicita a cornpensacao de horario 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.
 

Paragrafo Terceiro - Fica convencionado que as empresas remunerarao de forma simples todas as
 
horas trabalhadas em feriados, inclusive daqueles feriados que coincidirem com 0 Domingo, em
 
qualquer sistema de jomada (12X36 horas, 6X12 horas, 8:hs48min e 8 horas diarias), desde que conceda
 
01 (uma) folga compensat6ria.
 

Paragrafo Quarto - Considerando que no trabalho noturno 0 empregado fica impossibilitado de sair do
 
local de trabalho em face da ausencia de transporte coletivo publico, fica pactuado que as empresas
 
permitirao que os empregados permanecam durante 0 intervalo no refeit6rio ou local destinado para
 
descanso (12 x 36), sem que esta permanencia caracterize horas extras, salvo se existente trabalho
 
durante este intervalo.
 

Clausula 29 - DESCANSO INTRAJORNADA.
 
Para a jornada de 6 (seis) horas terao os empregados urn intervalo de intrajornada de 15 (quinze)
 
minutos e, para aquela jornada superior a 6(seis) horas fruira de uma hora no minimo para intervalo.
 
Tais intervalos serao anotados no cartao-ponto, exceto os quinze minutos para lanche. 0 trabalhador que
 
nao fruir 0 intervalo de uma hora devera comunicar, por escrito, ao departamento de pessoal da empresa
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a sua ornissao. Ao assinar 0 cartao-ponto 0 empregado, sem realizar qualquer ressalva quanta a ruicao 
do intervalo de uma hora , tem-se que esse foi fruido . 0 empregado tera no maximo 10 (dez) dias uteis 
para assinar 0 cartao-ponto, apes 0 encerramento deste. 

Clausula 30 - LOCA<;AO DE MAO-DE-OBRA.
 
Fica permitida a terceirizacao nos servicos de copa, cozinha, recepcao, seguranca e limpeza, desde que
 
garantida a representatividade do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Services de
 
Saude de Maringa e Regiao.
 

Clausula 31 - CONTRATO DE EXPERIENCIA.
 
Sera vedada a utilizacao do contrato de experiencia, quando da readmissao de empregado para exercer a
 
mesma funcao, durante 0 periodo de I (urn) ano a contar da data do seu desligamento.
 

Panigrafo Unico: Fica acordado que 0 contrato de experiencia nao podera ter prazo de duracao superior
 
a 90 (noventa) dias.
 

Clausula 32- EXAMES MEDICOS.
 
OS exames realizados quando da admissao, dernissao e outros determinados por lei, ou da conveniencia
 
do empregador, serao por ele custeado e serao realizados a cada 06 (seis) meses. Deverao ser
 
priorizados os testes para se detectar AIDS e HEPATITE nos empregados, que assim requererem,
 
lotados no Centro Cirurgico, UTI, Pronto Socorro, Hemodinamica, Hemodialise e Central de
 
Esterilizacao .
 

Paragrafo Primeiro - Fica acordado que todos os empregadores fornecera no ate da rescisao
 
contratual, ou no caso de solicitacao pelo empregado no caso de aposentadoria 0 PPP (PERFIL
 
PROFISSIOGWICO PREVIDENCIARIO), 0 qual sera elaborado em duas vias originais no caso de
 
rescisao contratual, 0 qual sera entregue no momento da rescisao uma via para 0 trabalhador e outra via
 
o empregador arquivara a mesma de acordo com 0 contido na instrucao nonnativa de n" 99 de 05 de 
dezembro de 2003. 

Clausula 33 - ATESTADOS MEDICOS, PSICOLOGICOS E ODONTOLOGICOS.
 
OS atestados medicos, psicolcgicos e odontol6gicos fomecidos por medicos, psicologos e odontologos,
 
credenciados pela Previdencia Social, constando 0 CID, serao bastante para justificacao da ausencia no
 
trabalho.
 

Paragrafo Primeiro - 0 empregador aceitara para justificacao da ausencia no trabalho 0 atestado de
 
acompanhante no caso de filhos menores de 14 Anos , no caso de intemamento, e no periodo da consulta
 
do menor.
 

Clausula 34 - ASSISTENCIA MEDICA.
 
As empresas proporcionarao assistencia medica, odontologica, laboratorial e intemamentos, atraves de
 
seus estabelecimentos pelo sistema SUS para seus funcionarios .
 

Clausula 35 - CARTOES PONTO.
 
Os cartoes e outros controles de ponto deverao refletir as jomadas efetivamente trabalhadas pelo
 
empregado, ficando vedada a retirada dos mesmos do registro da hora em que este encerrar 0 trabalho
 
diario, bern como 0 registro por outra pessoa que nao seja 0 titular do cartao,
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Paragrafo Primeiro - Os horarios de entrada e saida, assim como aqueles de descanso , e er
 
anotados nos controles de forma real. Ao assinar 0 cartao-ponto 0 empregado ratifica os horarios ali
 
lancados, nao podendo reclamar posteriormente, salvo, se opuser ressalva a respeito . Em caso de falta
 
do trabalhador ou quando 0 trabalhador nao anotar 0 registro de seu cartao ponto 0 empregador podera
 
abonar por escrito.
 

Pa ragrafo Segundo - Sera concedido tolerancia de 5 (cinco) minutos no caso de atraso, nao podendo
 
ser descontado no salario, nem compensado na jornada normal.
 

Clausula 36 - PAGAMENTOS .
 
Os empregadores que nao efetuarem 0 pagamento da rernuneracao em moeda corrente , deverao
 
proporcionar aos empregados, tempo habil para 0 recebimento junto a agencia bancaria, dentro da
 
jornada de trabalho , desde que coincidente com 0 horario bancario.
 

Paragrafo Unico: Os pagamentos serao efetuados ate as 13h30min horas , do 5° (quinto) dia util de
 
cada mes.
 

Clausula 37 - UNIFORME
 
Desde que exigidos pelos empregadores estes fornecerao, gratuitamente, ate 02 (dois) uniformes por
 
ano, segundo os padroes da empresa.
 

Clausula 38 - VESTIARIos.
 
As empresas concederao vestiarios completos (armarios com chaves, banheiros masculino e feminino
 
com chuveiros), para utilizacao dos empregados .
 

Clausula 39 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
 
E obrigat6rio 0 fornecimento do comprovante de pagamento ao empregado, com a discrirninacao de
 
valores, verbas e 0 c6digo das verbas pagas e descontadas, inclusive discriminado 0 valor do deposito
 
do FGTS . 

Clausula 40 - DANIFICA<;AO DE MATERIAlS. 
Fica vedado 0 desconto nos salaries ou mesmo imposicao de pagamento aos empregados, por 
danificacao de equipamentos de trabalho, bern como material perdido, excetuando-se as ocorrencias 
dolosas devidamente comprovadas. 

Clausula 41 - ALIMENTA<;AO. 
OS estabelecimentos abrangidos pela presente CCT fornecerao refeicces gratuitas, consistente em 
alrnoco ou jantar, a seus empregados, quando os mesmos laborarem nas jornadas de 12X36 horas enos 
plantoes de 12 horas, cujo beneficio, nao integrara a remuneracao do empregado. As empresas, sempre 
que possivel, deverao dar prioridade as refeicoes . 

Pa ragrafo Unico: Nas demais jornadas fornecerao lanche que devera consistir de, no minimo, leite, 
cafe, pao com margarina ou outro complemento. 

Clausula 42 - VALE-TRANSPORTE.
 
As ernpre sas concederao vale transporte a todos os seus empregados, gratuitamente .
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Clausula 43 - AUXILIO CRECHE.
 
Os estabelecimentos que tiverem em seu quadro 15 (quinze) ou mais mulheres, com mais de 16
 
(dezesseis) anos, propiciarao local ou manterao convenios com creche para guarda e assistencia dos
 
filhos em idade de 0 (zero) a 7 (sete) anos, podendo optar pelo reembo1so das despesas nos termos da
 
legislacao vigente,
 

Clausula 44 - PAGAMENTO ANTECIPADO DO 13° SALARIo.
 
As empresas anteciparao 0 13° salario para os empregados que solicitarern, por escrito e assinado, nos
 
termos da lei.
 

Chi usula 45 - MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO.
 
o pagamento efetuado fora do prazo legal condicionara 0 estabelecimento a recolher uma multa de 
0,30% (zero virgula trinta por cento) do total da rernuneracao mensal, em favor do empregado por dia 
de atraso, alem da correcao rnonetaria aplicavel no periodo. 

Clausula 46 - LISTAGEM DE EMPREGADOS.
 
As empresas fornecerao , sempre que 0 Sindicato Profissional solicitar, listagem dos empregados onde
 
conste: nome, cargo ou funcao, formacao profissional, endereco e valor de todas as verbas que
 
compoem a rernuneracao.
 

Clausula 47 - MENSALIDADES SINDICAIS.
 
As empresas efetuarao descontos em folha de pagamento no valor de R$: 8,00 (Oito reais), a titulo de
 
mensalidade sindical, a partir da data 01/05/2007. Este desconto sera inclusive no mes das ferias, de
 
todos os trabalhadores, 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 apos 0
 

pagamento dos empregados, mediante pagamento diretamente no sindicato profissional ou deposito ou
 
bloqueto bancario nas contas do sindicato profissional, devendo a empresa apresentar na tesouraria do
 
mesmo, a listagem dos socios acompanhada dos valores dos respectivos descontos e do xerox do
 
comprovante de deposito ou bloqueto bancario,
 

Paragrafo unico - A empresa que atrasar 0 recolhimento pagara multa de 1% ao dia ate 0 decimo dia e
 
a partir deste , multa de 10% ao dia, ressalvada a ocorrencia de forca maior.
 

Clausula 48 - ATIVIDADES SINDICAIS.
 
As empresas permitirao acesso do Sindicato dos Trabalhadores, apos comunicar a chefia da empresa,
 
para afixacao de cartazes, editais e distribuicao de boletins informativos da categoria.
 

Clausula 49 - HORAS EXTRAS.
 
A remuneracao das horas suplementar, considerada estas nos termos da lei, sofrera em acrescimo de
 
50% (cinquenta por cento), ate 0 limite de 20 (vinte) horas mensais e, 80% (oitenta por cento), para as
 
que excederem este mimero, os quais incidirao sobre 0 valor da hora normal, ressalvada a existencia de
 
acordo valida de cornpensacao.
 

Clausula 50 - ABONO DE FALTAS DO ESTUDANTE.
 
E garantido ao empregado estudante 0 abono de sua falta ao trabalho quando na prestacao de exames
 
escolares, em atividades diversas das atividades escolares normais, desde que seja 0 empregador

t3!V
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comunicado com antecedencia minima de 72 (setenta e duas) horas, sendo comprovada a participacao,
 
posteriormente, no prazo de 10 (dez) dias.
 

Clausula 51 - LICENCA PREMIO.
 
Fara jus a 07 (sete), dias de licenca remunerada, 0 empregado que na vigencia desta Convencao,
 
completar 05 (cinco), 10 (dez), 15 (quinze), 20 (vinte), 25 (vinte e cinco) , 30 (trinta), anos de services
 
continuos na mesma empresa.
 

Clausula 52 - DEFICIENTES FisICOS.
 
As empresas, em respeito a Lei, promoverao a admissao de deficientes fisicos, em funcoes compativeis.
 

Clausula 53 - TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO.
 
Evedado aos Tecnicos de Seguranca do Trabalho nas empresas abrangidas pelo presente instrumento, 0
 

exercicio de outras atividades na empresa durante 0 horario de sua atuacao profissional no respectivo
 
service.
 

Clausula 54 - AUTOMACAo.
 
Aos empregados que tiverern suas funcoes extintas ou modificadas por alteracoes tecno16gicas nos
 
meios ou processos de producao e, dentro das possibilidades da ernpresa, recomenda-se 0 treinamento
 
adequado para a aprendizagem e possivel readaptacao as novas funcoes.
 

Clausula 55 - TAXA DE REVERSAo SINDICAL OU ASSISTENCIAL.
 
As empresas descontarao do salario de todos os empregados abrangidos pela presente CCT, 4% (Quatro
 
por Cento), do salario base, na folha de pagamento do mes de Abril/2008.
 

Paragrafo Primeiro: Os valores serao recolhidos diretamente na entidade de classe ou junto a tesouraria
 
ou a Caixa Economica Federal, na conta n°. 414-0 , agencia 0395 em nome do Sindicato dos
 
Trabalhadores em Estabelecimentos de Services de Saude de Maringa, ate 0 dia 15/0512008.
 

Panigrafo segundo: As empresas deverao encaminhar ao Sindicato dos Trabalhadores em
 
Estabelecimentos de Services de Saude de Maringa e Regiao, uma relacao contendo nome do
 
empregado, 0 valor de sua remuneracao e 0 valor do desconto efetuado.
 

Panigrafo terceiro: 0 recolhimento da aludida contribuicao efetuado fora do prazo estipulado no
 
paragrafo primeiro, acarretara a empresa 0 acrescimo de multa no importe de 2% (dois por cento) por
 
dia nos 30 (trinta) primeiros dias e, com adicional de 2% (dois por cento) por mes subsequente de
 
atraso, alem de juros de mora de 1% (um por cento) ao rues.
 

Panigrafo quarto: Todo empregado que entrar na empresa desde entao, tera que recolher a taxa de
 
Reversao Salarial ou Assistencial.
 

Clausula 56 - CIPAS.
 
As empresas se obrigam a constituir, Cornissoes Intemas de Prevencao de Acidentes - CIPAS, na forma
 
da lei.
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Clausula S7 - AMAMENTAC;AO.
 
Durante 0 periodo de aleitamento materna, assim compreendido ate que a crianca complete 6 (seis)
 
meses de idade, as empresas concederao aempre gada 2 (dois) intervalos de 30 (trinta) minutos cada urn,
 
podendo ser curnulativos.
 

Clausula S8 - RETENC;AO DA CTPS - INDENIZAC;AO.
 
A empresa que retiver a CTPS do empregado ap6s 0 prazo de 48 (quarenta e oito) horas , respondera por
 
urna indenizacao correspondente ao valor de 0 I (urn) dia de salario, por dia de atraso, desde que 0
 

empregado tenha requerido por escrito esta devolucao.
 

Clausula S9 - ACORDO COLETIVO.
 
Todo e qualquer Acordo Coletivo que altere as condicoes de trabalho s6 tera validade se realizado com
 
assistencia da entidade sindical da categoria.
 

Chiusula 60 - MULT A CONVENCIONAL.
 
Pelo descumprimento de qualquer das clausulas acordadas, neste instrumento coletivo e em obediencia
 
ao disposto no artigo 613, inc. VIII, da CLT, 0 empregador fica suje ito a multa de R$ 120,00 (cento e
 
vinte reais), por acao, que devera reverter em favor da parte prejudicada.
 

Paragrafo unico - Em caso de descumprimento das clausulas aqui convencionadas, pelo Sindicato dos
 
Empregados ou mesmo , quando postular via seu corpo juridico parcelas ou valores disciplinados ou
 
contraries as clausulas e condicoes aqui normatizadas, fica sujeito a clausula penal de R$ 120,00 (cento
 
e vinte reais), por acao .
 

Clausula 64 - INDENIZA<;AO ADICIONAL
 
As partes em cumprimento a lei 7238 de 29/10/84 e visando dar tratamento uniforme ao pagamento da
 
indenizacao adicional, estabelecem que: a) 0 tempo do aviso previo cumprido ou indenizado integra 0
 

tempo de service para todos os efeitos legais; b) somado 0 tempo do aviso previo indenizado ao
 
contrato de trabalho e devida a indenizacao adicional quando a projecao da contratual ocorrer no
 
periodo de 1/4/ a 30/4/ de cada ana ; c) somado 0 tempo do aviso previo indenizado ao contrato de
 
trabalho, nao e devida a inden izacao adicional, quando a projecao do tempo do aviso previo recair no
 
periodo posterior a 30/4/ ou anterior a 31/3/ de cada ano.
 

Chiusula 62 - ANOTAC;OES NA CTPS.
 
Observa-se aos empregadores que se encontra em vigor a Lei 9983/2000 , que alem das penalidades
 
normais e multas, alterou 0 c6digo penal impondo aqueles que nao registrarem os empregados, pena de
 
prisao,
 

10Paragrafo Unico - 0 descumprimento do disposto no paragrafo deste artigo submetera 0 

empregador ao pagamento de multa prevista no art. 52 da CLT. 

Clausula 63 - CESTA NATALINA 
As empresas fornecerao cesta de natal a todos os seus trabalhadores. 
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Clausula 66 - FORO 
Fica eleito 0 foro da Vara do Trabalho de Cianorte, como 0 competente para dirimir todas as duvidas 
oriundas da presente Convencao Coletiva de Trabalho, renunciando-se a outro, por mais privilegiados 
que seja. 0 presente ajuste econsiderado firme e valioso para abranger, por seus dispositivos, todos os 
contratos individuais de trabalho dos componentes da classe e da categoria em sua base territorial. 

o presente ajuste e considerado firme e valioso para abranger, por 
seus dispositivos, todos os contratos individuais de trabalho dos componentes da classe e da categoria 
em sua base territori al. 

Mar inga 07 de Maio de 2008. 

Sindicato dos TrabalhacIofes-em Estab~ ecimentos de Services de Saude 
De Maringa'e Regiao 

Sr. Elizeu Mortean-Presidente 
CPF 533.716.909-20. 
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