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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 
2009 - 2010 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE 
SAÚDE DE MARINGÁ E REGI ÃO-STESSMAR. inscrito no CNPJ sob o nO 77.267.656/0001-08, 
CNES 46000.006449/97 com sede na Rua Neo Alves Martins nO 1334 . zona 03 , Maringá PR. 

SIND ICATO PATRO NAL : Sindicato dos Hospita is e Esta belecimentos de Serv iços de Sa úd r d e 

Ciallorte - Pr : 

Com ba,e terrilorial abrangendo C ialloJ1'e, G uaporcma, l IIIlianá polis, .Japu rá. Jus~ara . Rondttn. 
Siio Tomé. acorda m as seguin tt'~ d:iu~ ul:Js e condi~,õcs: 

C hlus ula 01 - RECONH EC IMENTO DA AUTONOMIA PRI VADA COLETI\ A 
O signatarin patronal reconhece no sindicato obreiro. competência não sei para firmar a presente 
COI1 \'cnção Culetiva de Trabalho, mas também para atuar na qualidade de substituto processual. ~m 
rav I' Jos trabalhadores pelo inadimplem ento de direitos previstos em lei ou de qualquer clúusuJa 
pr.:\ iSI.! no presente instrumento norma tivo, independentemente de outorga de mandato e Je 
apresentação de relação dos substituídos. 

I'arágrafo I>rimeiro - VIGÊNCIA. LEGIT I'\11 DADE 
t SI<ó instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de 01.04.2009 com término P'Ir" 
3tl .03 .2010 

Cláusula 2". - CORREÇ ÃO SALAR IA 
Os inlegruntes das categorias abrangidos por esta Convenção Coletiva de Trabalho, terão correçàu 
salari"l a pa rt ir de lOde Ab ril de 2009, de 6,25%, (Seis Vírgula vinte e c inco por Cento). de\ cndo ser 
aplicado sobre os salários praticados em Março de 2009. 

I'~J·ágr.tfo J'rimeiro -- Com a aplicação do reajuste previsto nesta Cláusula fi cam zeradas todas e 
quai~quer diferenças sala riais exi stentes no período de abril/2008 a Março/2009. 

I'arágrafo Sl'gulldo - Fica acordado que os pisos salariai s passam a vigoraJ' com os valores abaixo. " ln 
a parti r Je 0 1104/2009: 

a) - Continuos, guardas, Vigias, porte iros, serventes, auxili ares de costura, auxiliares de cozinlw ç 

all\,i liares de lavanderia" .. .. .. .... "." .. .. ....... .. .. ...... ". .. ...... ........ .. ... ..... .. R$ 49-+'00 


h) - Copeiras. cozinheiras , costureiras. lactari stas e camareiras " .RS41)~ .(l1! 

c) - Recepcion istas. recepcionistas de consultóri os médicos e odontológicos, recepc i()n i , t~ s de 
cn lc nn agcm, ascensori stas, auxiliares de compras e auxiliares estoquistas.. . .. ............ """ . "".R$ 49.;! .()O 


d ) - Auxiliares de farmacia, almoxarife, cardexista , auxiliares de se rviços sociais, auxiliares el e arqul\r.1, 
aux il iures de manutenção, auxi liares odontológicos, telefonistas, motoristas. auxiIiares de escrillirio. 
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(') - Auxili ares administrativos, tà ruristas, departamento pessoa l, auxil iares de contabilidade. aux iliarçs 
de coba ltolerapia, auxiliares de enfermagem. auxiliares de hemoterapia. aux iliar de laboratório. 
escriturários. auxili ares de c§mara escura e operadores de Raio X. em setores de ortopedia ...... R$ 566.30 

I) - DigitaJvrcs. técnicos de enfermagem, técnicos de laborató ri o, técnicos de man utenção e opcrad()rc ~ 

d~ microcomputac\oies .... .. ........ ... ....... ....... .. .. ......... ....................... .RS R19,60 

g) - Assistentes socia is, fi s ioterapeutas. terapeutas ocupacionais e enfermeiras(os) .. ....... . .. ... R$ 1279 ..36 


Cláu~ul" 01 - AIlIClONAL POR TEMPO OE Sr.RVIÇ'O . 

hea conced ido a todos os empregados a part ir da sua admissão na empresa. o ad icional por tempo de 

se" iço de 2% (d ois por cento) por biênio trabalhado na mesma empresa. sobre o sa lário base J" 

empregado, contados desde O 1.05 .1982. a se r pago dcstacadamente. 


Panigrafl) único - Será pago aos empregados q ue completarem um ano o u mais de traba lho na mesma 

empresa, até 30/06/2003, o ad iciona l por tempo de serviço de 2% sobre o sa lári o base do mês de 

junho/20!B. 


Cluusula 0-1 - ADICIONAL NOTURNO. 

O adic iona l no\urno. assim cons iderado das 19hsOO ás 07hsOO horas, será de 30% (trint a por cçn t0 ). 

sob ....' a remulleraçào percebida. 


Cláusula !IS - ADIClONAL DE INSALUBRJI). l)E. 

In<kpendentementc de perícia. o ad icional de insalubridade será pago na forma da pOli.ari a 3.21 +-78 
l'. R 15 anexo 14. para os exercentes das funções di sc riminadas: 


:I) - 111% (dez por cento) sobre o salário mínimo nacional, para os recepcionistas ou secretári as. que 

atendam di retamente ao pac iente de postos de en fermagem. portari a e pronto socorro , UTI , hemodi<i lise 

c c ~nlro ~ i l1jrg ico . 


b) - 20% (vime por ccnro) sobre o sa lário mini mo naciona l. para os empregados de enfe rmagem "11 1 


g.:rdl. manutenção. lavanderi a, serventes e empregados de laboratório . 


c) - -10% (quarenta por cento) sobre o salário minimo nacional. para os trabalhadores em s1Otmc~ de 

isolamento dl' doenças infecto-contagiosas e laboratórios anato-patológi cos , inclusive isolamcntl). 


d) - Não será de vido adicional de insal ubridade para o pessoal admini strativo. recepcionista, secretaria. 

tdéfon i, ta, tesourari a, entre outros, que não mantenham contato d irelo e pessoal, di ariamente. ''''lll o 

pu,i c,nte. 


Cláusula 06 - FERIAOOS E OOMINGOS. 
I'odas U$ horas traba lhadas em dias de domingos ou feri ados serào pagas em dobro, desde que 11~ 0 seja 

",do rorg. ' ''up,",,'',i• . fi ,md. gru"pid,. fp lg. " m, mr .wnml ~ 

r., 
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Purágrnfu Único: Assegura-se integração de todos os pagamentos a título de horas extra C adicionol 

lJotunl() no cálculo do repouso semanal remunerado. fc riados e domingos. Será utilizado o di\ isor 180 

(cento c oit.:nta) para os que trabalharem em jornadas de 36 (trinta e se is) horas semanais e 220 par8 

aquele$ com jornada semanal de 44 horas , 


Cláu~ulll 07 - LIBERAÇÃO DE DIR1GENTE SINOlCAL. 

Para ~ representação da entidade c participação em encontros. palestras, reunJoes. asse mbléias. 

congressos. cursos e outras promoções sindicai s, ou de organismos oficiais, poderão ser indícados pelo 

'iindi caro Profissional , e com anuência da empresa, até 1 (um) empregado por estabelec imento, que ter:1 

licença remunerada pe lo empregador. no limite de 08 (oito) dia/ano . cabendo ao indicado, no regresso. 

pr<) a de partici pação no evento no prazo de setenta e duas horas. 


Cláu~ul3 08 - GARANTIA DE EMPREGO DA "ESTANTE. 

f-i co garantida a estabilidade no emprego à empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 

(cinco) mescs após o parto, devendo a mesma apresentar ao empregador, mediante contra recibo. 

at~stauo médico ofICial comprobatório do estado gravidico. 


rará~r3fo P"imeiro - Caso não apresente a empregada à comprovação de seu estado gravld ico. 

n:laliv3mente ao contrato de trabalho ex tinto, no prazo de 60 (sessenta) dias da resc isão contratuaL tcm 

'c que a Ille,ma renunciou ao direito à estabilidade ou ocultou o seu estado grav ídico para fin s legais. 


I'arágrafo Sl'gunclo - A li cença maternidade será de 120 (cento e vinte) dias, na forma da legislaçãu 

prc\ idenciária . 


Cláusula 0'1 - ESTABILIlMDE DO C IDENT ADO 

.'\0 t'll1p regad" que sofreu acidente de trabalho, mediante comul1l cação da CAT. fica assegurada a 

cstnbiliuaue de 12 (doze) meses no emprego. na forma do art. 118, da Lei 8213/91 e sua allé'ração. 


Panig-rafo I>rimriro - Nos casos de acidente de traba lho de qualquer natureza as empresas ue\cm 

~l1cal1linhar o CAT em le tra legível para os órgãos determinados pela lei. 


Cláusula 10 - ESTABILIDADE PARA O CO 'VOCAOO AO SER IÇO MILITAR. 

Fica <l5segumda a ~stab ilidade no emprego ao empregado convocado para prestar se rviço militar a partir 

da efc ri"a convocação, até 01 (um) ano após a respectiva baixa. 


Cláusula II - ESTABILIDADE DO APOSENTADO . 

Aos empregados que comprovarem por escrito estar em um prazo de 03 (três) anos da aqui siç:l.o U<' 


dir ito de aposentadoria, fica assegurado o emprego e a remune ração. Uma vez atingido o tempo 

necessário ao requerimento do beneficio, optando o empregado por continuar trabal hando. cessa a 

garantiu do emprego prevista nesta cláusula. 


I'anígrafo I'rimeiro - Todo empregado que vier a aposentar-se fará jus ao recebimento de um r r0rn io 

con'cspond'!nlc ao valor de sua última remuneração. o qual seni pago no mê~ ua . sent 
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Cláusula J2 - DAS FERIAS E PR01'ORC IONAIS_ 

1\ concessão de férias poderá ocorrer em doi s períodos, ga rantidos a duração mínima lega l para caua 

reriodo , No caso de jornada de 12 x 36. o início das féri as deve rá coincidi r com aquele de escala de 

trabal ho. 


]>:Inígl-~fo Primeiro - Nos casos de pedido de demissão, o empregado que possuir mais de 6 (seis) 

meses de sen'iço e menos de I (um) ano fa rá jus ao recebimento das fé rias proporcionais . 


Parágrafo Segundo Sugere-se aos empregadores a elaboração de escala de férias. 


l'llr :ígrafo Terceiro - Fica assegurada urna gratificação em val or equi valente a 1/3 (um terçu) da 

r~ll1l1 nL'rução _ que será paga aos empregados por ocasião da concessão das férias, nos termos da 

CUJ1;tituiçào Federal em vigor. 


P'lnígrafQ Quarto - O empregado que retornar do pe ríodo de férias gozadas terá o emprego garan ti do 

r e lo prazo de 30 (t ri nta) dias. 


Cláusuln 13 - PAGAMENTO A TEClt>AOO DF: FÉRIAS, 

OS empregadores efetua rão o pagamento das férias 2 (dois) di as antes do início da mesma, em valur nao 

superio r ao liquido de seus direitos, considerando os descontos legai s e aque les autorizados. 


Cláu.ula 14 - FÉRJAS EM DOBRO, 

S~mpn, q ue as fé rias forem concedidas após o período legal , a empresa deverá pagá-las em dobro , 

conforme aI'li go 13 7, da CLT 


('hiu~ula IS - PAGAMENTO DOS SALÁRIOS_ 

.\s 'l11prcsas pagarão os sal ários e todas as verbas que compõem a remuneração do empregado <,te' o 

(4u into) dia Lui l do mês subseqüente ao trabalhado . 


CI:íw'ul:1 16 - ERRO N FOLHA Dr:: PAG AM F:NTO. 
lO ca<;o de ocorrênc ia inequívoca de difere nça de salári o, em preJuÍzo ao empregado, na fú lhn u~ 

pagamento ou adi a ntamento , a empresa se ob ri ga a efetuar o pagamento da respecti va diferença_ no 
prazo de 3 (três) di as úteis, a partir da data da constatação da diferença 

Cl:íu.ula 17 - PAGAM ENTO DA. VERBAS RESC ISÓRJAS_ 
\1 rescisão contratual , ficam os empregadores obrigados a dar baixa na Carteira de Trabalhu c 

Prel itlJncia Soc ial até o 1 ° dia útil imediato ao término do contrato ou até o 10° dia contado da 
nnli ticação de demissão, quando da ausênc ia de aviso prév io, indenizaçâo do mesmo ou dispensa ci o se u 
cumprimento, e. no mesmo prazo, proceder ao pagamen to dos haveres dev idos na quitaçâo. a hipóte"c 
da mora se r motivada pe la ausência do empregado, a empresa comunicará, po r escrito e contra-recibo, 
ao Sindicato Pro ri~s io nal ; que terá 5 (c inco) dias pa ra sua mani fes tação. Persistindo a ausênc ia, fi cará a 
~I\l prc~~ desobri gada de qualquer sanção . 

Cláusula 18 - AVISO PRÉVIO_ 
ü a\ iso prévio será obri~ato riamente comunicado 
sendo de 30 (trinta) di as. 
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Chiusuhl 19 - ALTERAÇÕES NO CONTRATO I) lI RANTE O AVISO rRÊvlo. 

Duran te o prazo de aVlso prévio, dado por qualq uer das partes. fi cam vedadas as alterações do conlra lO 

d~ lnlbalho, inclusive de local ou qualquer outra alteração, sob pena de re sc isão imediata do contrato de 

1raba lho, respondendo a empresa pe lo pagamento do restante do av iso prévio e demais \'crbas 

rc,cisóri as, ressalvados os casos de di spensa por justa causa. 


Cl:íu'u la 20 - SALÁRIO StBSTlTlII Ç,.i.O. 

Enquanto perdura r a substituição meramente eventual. com período superi or a 30 (trinta) lha~, o 

empregado substituto fará jus ao salário contratua l do substituído , excetuando-se as van18gens de caralcr 

pessoal. 


O:íusula 21 - GARANTIA OE F:X ERCiCIO OA F UNÇÃO. 

Fica garanl ido na contratação o exercíc io da respecti va função, bem como da remuneração a ela 

atribuída., inclusive aos detentores da deno minação legal de, Auxiliar de Enfermagem e Técnil'(1 de 

Lnfcrmagem, no emprego atual ou em emprego anterior. 


Cláu uln 22 - ALTERAÇÃO NO CONTRATO OE TRAIlALHO. 

Nos termos do artigo 468 da CL T, nos contratos individuais de trabalho qualquer alte ração do contrato 

somente será lícita com a concordância do empregado e, ainda assim, desde que não resulte diret ou 

indi rClalllcnte em prejuízos para o obreiro. 


I'anígrafo tiniro - Consid era-se alteração ilicita do contrato de trabalho a transferência de local. setN c 

horário dc labor, sem concordância do empregado. 


Cláusul;l 23 - HOR.ÁR IO 00 ESTUDANT E. 

Fica vedada a prorrogação do horário de traba lho do empregado estudante, que comprove a sua situação 

esco lar. O l'mpregado estudante receberá fac ilid ades da empresa para adequação de seu horário de 

trabalho. quando se matricular em cursos atinentes à sua profi ssão . possibilitando seu aperfeiçoamento 

t-:w ico. uesde que venha beneficiar seu traba lho. 


Cláusula 2-1 · CURSOS PROFISSIONALI ZANTES. 

As empresas, quando poss ível, adequarão o horári o de trabal ho ao empregado, quando este se matricular 

em cursos atinentes a sua profissão e no que eleve seu gran de escolaridade. 


CllIu~ula 2:; - AUSÊN CIAS LEGAIS. 

J\ ~ auscncias legais a que aludem os inci sos II e III, do aJ1igo 473 da CLT. respe itando os cri térios mai s 

\ antaJ oso, . licanl amrliados para: 

11) - 07 (dez) dias consec utivos, em caso de casamento. 

h) - 03 (três) dias consecutivos para colação de 3° grau 

c) - 05 (c inco) di as consecutivos, no caso de nascimento de fi lho, no decorrer da primeira semana, para 

os empregados do sexo masculino. 

ú) - 05 (cinco) dias consecuti vos no caso de falecimento de ascendente, descendcnte e cônjuge. 


Cláu ' UIM 26· DOAÇÃO D SANG UE 
As empr~sas concederão ao empregado que so lic itar, licença de 1 (um) di, .-a cad~ 'es ) meses de 

" 'b"ho, peco dp"ão -0'00"'" de~g", de~'d="/<~:d' ~./ 

5 

http:si!tdicatoQsjndica~odasaudc.com


"'JlI( .\ ro 110, I I{,\MI II \ll{mES lo. \1 Ie, nRfI H 1\11 vros UL ,!:R\ 1(0' IW "Ü Ilt IH \1 \HIW. \ I RU.I \0 

Rua Neo Alves Martins. 1334 · zona 03 · CEP: 87050·110 - Fone: 44·3025·718 1 


CNPJ 77.267.656 / 0001 ·08 , CNES 4 6000.006449 / 97. 

www.sindJeatoda~aude.com~br e-mail: 8indlca~o(("sindi~~qdBsaude.co .b~ - Maringá - Paraná 


~ 1' 1lI( ' '\ 1 O DO~ IIOSI'n',\ IS E E,'·rr \ 8. ul-' SI'. li VIÇOS 0 1, ... \( D[ UE CI \ \OR f[ - 1'1{ 

L=
 
Rua Ouro " V~rdc, _ 79 - cl;Tl lroS_I_- I( ,_ 1 J 8 


CN PJ 80.909.294/00ül·OS. CNES 24000 .000347 / 92- CianOl1e · Paraná. 

I ~__~~~I_I~I.~I \~I)=O_'~\ _ll=I_IO_'=~'\=H=,~,=,.I) I_.1=~\_~_\~O=O=(~) _CFP : X7200-000 -)S_I_'I_I_\I_'_t_E_S_J._\_n.J-'ont': _ll_E_~_E_44-R_3()2. I_)I_~-3; _'" _I_'Il_'_:O_O__I'_'I_{_\'_ i___________ 

Cláusula 27 - .JORNADA DE TRABALHO. 
Em deco rrência da peculiaridade das atividades desenvo lvidas pela categoria abrangida por esta CCT e, 
tendo cm vista os selores que atualmente fazem jornadas em turnos ininterruptas, fica pactuado [lara 
todas as empresas, a partir da presente data, sem a necessidade de acordo individual de compensação, e 
desde que respeitado o limite de 220 (duzentos e vinte) horas mensais, a adoção das seguintes jornadas 

a)il.>n1ada de traba lho de 12X36 horas (doze horas de traba lho consecutivos com fol ga nas trinta C seis 

horas seguintes) , para o período noturno ou diurno, devendo a hora notuma se r computada nos termos 

do artigo 73, inciso 1°, da CLT. 


b) jornada de traba lho de 6X I2 horas, isto é, de 6 (seis) horas diári as, com um plantão de 12 (doze ) 

Ill.lras em <jlmlquer dia da semana; 


c) .Iomada de trabalho de 8:48 (o ito e quarenta e oito) horas di árias, com supressão do trabalho cm 

sábado , st:ndo que esta jornada fica restrita ao pessoal da área admi nistrati va, recepção e telefonista, 

lião podendo estender·se a área de enfermage m. 


ti) Jornada de 8 (o ito) horas de trabalho diári o isto de segunda sexta feira e de 4 horas nos sábados, 

respe itadas as jornadas de 40 horas semanais, de segunda a sex ta·feira, já adotadas por alguns 

t'l11pregadon:s, c para Fisioterapéutico de clinica de fi sioterapia. 


Parágrafo Primeiro - Nas jornadas acima se encontram implícita a compensação de horário c não 

seriío de" idas quaisq uer horas extras pe lo seu cumprimento. 


Parágrafo Segundo - No sistema de 12X36 horas, já se encontram compensados automati camente ,1 S 


domingos trabal hados. 


Parágrafo Terceiro · Fi ca convencionado que as empresas remunerarão de forma simples todas as 

horas trabalhadas em feriados, inclusive daq ueles fe riados que coincidirem com o Domingo. ~1l1 


qlla lquer sistema de jornada (l2X3 6 ho ras, 6X 12 horas, 8: hs48min e 8 horas diárias), desde que conceda 

01 (uma) tolga compensatória . 


Parágrafo Quarto · Considerando que no trabalho notumo o empregado fica imposs ibi litado de sair do 

local ue trabalho em face da ausência de transporte coletivo público, tica pactuado que as empresas 

pennitirão qUe os empregados permaneçam durante o inte rva lo no refei tório ou local destinado para 

descanso (1 2 x 36), sem que esta permanência caracterize horas extras, salvO se ex istente trabulhl.> 

du rante este intervalo . 


C'hiu~ula 28 - DESCANSO lNTRA.JOR:'-IADA, 

Para a jornada de 6 (seis) horas terão os empregados um interva lo de intrajornada de 15 (qui nze) 

minutos e, para aq uela jornada supe rior a 6(seis) horas fru irá de uma hora no mínimo para interva lo. 

Tn is intervalos serão anotados no cartão·ponto, exceto os quinze minutos para lanche. O trabalhatlor que 

não Iru ir o interva lo de uma hora deverá comunicar, por escrito, ao departamen to de pessoa l da empre'd 

a , ua omissão . Ao assinar o cartão · ponto o empregado , sem realizar qualquer ressal va quanto a Jruiçà(1 

do intervaJo de ul12a hora, tem-,se que esse fOI fruíd o O empregado tZ/~ O(d '.) di as úteis 

para aSSlllar o cartao-ponto, apos o encerramento deste. ~ 


~ 
 (, 
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Chí ll.• ula 29 . LOCAÇÃO DE MÃO-OE-OBRA. 

Fi~a permitida a terceiri zação nos serviços de copa. cozinha, recepção. segurança e limpeza, desde qll,~ 


garanl iela a representati vidade do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de 

Saúde de Maringá e Região. 


Cláll~ula 30 - CONTRATO DF. EXPERIÊNCf..\ . 

Será vedada a utilização do contrato de experiência, quando da readmissão de empregado para exercer .í 

JllC~l11a fu nção, durante o período de I (um) ano a contar da data do seu desligamento . 


Pa rágn,fo l lnico : Fica acordado que o contrato de experiência não poderá ter prazo de duração superior 

a 90 (noventa) dias. 


Cláu~ul" 31 - EXAMF.S MÉDICOS, 

OS exames real izados quando da admissão, demissão e outros determinados por le i, Oll da convenienei a 

d empregador, serão por ele custeado e serão reali zados a cada 06 (seis) meses. Den :rào ser 

priorizados os testes para se detectar AIDS e HEPATITE nos empregados, que assim req uererem. 

lot,dos no Centro Cirúrgico , UT!. Pronto Socono, Hcmodinàmica, Hemodiáli se e Centra l de 

Esteril ização. 


Panigrafo Primeiro - Fica acordado que todos os empregadores fornecerá no ato da r~,c l sàll 


conl raluaL ou no caso de solicitação pelo empregado no caso de aposentadoria () PP P (l'l ~ RF\I" 


PRO FISSI OGRÁFI CO PREVIDENCIÁRIO), o qual será elaborado eln duas vias originais no CelSO de 

resci são cont ratual, o qua l será entregue no momento da rescisão uma via para o trabalhador e outra via 

o empregador arqui vará a mesma de acordo com o contido na instrução normativa de nO 99 de 05 dI.: 
dczemhro de 2003. 

Cláusula 32 - ATESTADOS MÉDICO " PSICOLÓGICOS E ODONTOLÓGICOS. 

OS ar~stados médicos, psicológicos e odontol ógicos fornecidos por médicos, psicó logos e odontólogos. 

crcd~n ciados pela Previdência Social. constando o CID, serão hastante parajustificação da aus0ncia no 

lrabalho. 


PáI'<Ígn,fo Primeiro - o empregador aceitará para justificação da ausencia no trabalho o atestado de 

acoOlpanhante no caso de filhos menores de 14 Anos, no caso de internamento, e no período da consul ta 

elo menor, 


Cláusula 33 - ASSISTÊNCIA. MÉDICA. 

As empresas proporcionarão ass istência médica, odontológica, labormorial e internamentos, al raws de 

seus estabelecimentos pelo sistema SUS para seus funcionários. 


ClÍlusula 3-t - CARTÕES PONTO. 

Os carriit:s e outros contro les de ponto deverão refletir as jornadas efetivamente trabalhadas pelo 

clllpregaelo, ficando vedada à retu'ada dos mesmos do registro da hora e~~ este encerrar o trahal hn 

diári O, bem como o regIstro por outra pessoa que não seja o titular do ~~ 


ol~ 
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Parágrafo Primei ...) - Os horários de entrada e saída, assim como aq ueles de descanso, dc\ cm sei 

anol:ldos nos controles de fomla reaL Ao assinar o cartão-ponto o empregad o ratifica os horários " II 

lançados. não podendo reclamar posteri ormente, sal vo , se opuser ressalva a respeito. Em caso de lalta 

do Irabalhador ou quando o trabalhador não anotar o registro de seu cartão ponto o empregador poderá 

abonar por esc rito. 


J' unígrafo Se:::undo - Será concedido tolerância de 5 (c inco) min utos no caso de atraso, não pod"ndo 

ser dc:sconlado no salário , nem compensado na jornada normal. 


Cláusula 35 - PAGAMENTOS. 

Os empregado res que não efetuarem o pagamento da remuneração em moeda corrente , ucv..:rão 

proporcionar aos empregados, tempo hábil para o recebimento junto a agência bancária, dentro da 

jornada de tra balho, desde que co incidente com o horário bancá ri o. 


Paragrafo Único: Os pagamentos serão efetuados até às 13h30min horas, do 5° (quinto ) dia L1 ti l de 

eada mês. 


C'I:íusula 36 - UNIFORME 

Desde que exigidos pe los empregadores estes fo rnecerão, gratuitamente. até 02 (dois) uniformes [lO 


;111 0. segundo os padrões da empresa. 


C"lusula 37 - VESTI ÁRIOS. 

As empresas concederão vestiários completos (armários com chaves. banheiros mascu lino e fem inino 

com chu\·eiros). para utili zação dos empregados. 


Cl:íu, ula 38 - COMPROVANTE DE P GAMENTO. 

E obrigatóri o o fo rnecimen to do comprovante de pagamento ao empregado. com a discrimi nação de 

\ ,llorc:s. verbas e o código das verbas pagas e descontadas, inclusive d iscriminado o va lor do ele ósito 

uo H.iTS, 


C1áusulu 39 - llANIFlCAÇÃO DE I\1ATERlMS. 

f ica vedado o desconto nos salários ou mesmo Imposlçao de pagamento aos empregados. ['or 

danillcação de equipamentos de trabalho, bem como materia l perdido. excetuando-se as ocorrências 

dolosas devidamente comprovadas, 


('Iá u~lIla 40 - ALlJ\1E T ç..\0. 

Os ~stabelccimentos abrangidos pela presente CCT fo rnecerão refeições gratuitas. cons i st~nlC cm 

alnw ço ou janl~r, a seus empregados, quando os mesmos laborarem nas jornadas de 12X36 horas e nos 

plantões de 12 horas, cujo benefíc io, não integrará a remuneração do empregado. As empresas. >cmpre 

4UC possÍ\ d . deverão dar prioridade às refeições. 


Parágraro Únicu : Nas demais jornadas fornecerão lanche que deverá consistir de. no míl1lmo. leite . 

cale. pãl> com margrrrinQ ou outro complemento. 


C láusula ·H - VA LE-TRANSPORTE. 
,\5 l.'1l1presa concederão vale tranSpOl1e a todos os seus empregad os, gra ru iramente.

/(, 
• 
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Cláu,uln 42 - AUX UO CRECH ;, 

Os estabelec imentos que ti ve rem em seu quadro 15 (quinze ) ou mais mulheres, com mais de Ib 

(dczcsscis) anos, propiciarão local ou manterão convênios com creche para guarda e ass istencia do> 

11lhos cm idade de O (zero) a 7 (sete) anos, podendo o ptar pelo reembo lso das despesas nos termos da 

icgi slação vigente . 


Cl~u~ul,, ·U -I'AGA:YIENTO ANTECI PADO DO 13° SALÁRIO. 

As empresas anteciparão o 13° salário para os empregados que solic itarem, por escrito e assinado, nos 

termos da lei. 


('Iáu ula 44 - ~ll'LTA POR ATRASO DE PAGAMENTO. 

O paga mento efeluado fora do prazo legal condicionará o estabelec imento il reco lher uma mul ta de 

0,30% (Lero virgul a trinta por cento) do total da rem une ração mensal, em favo r do empregado po r di a 

de atraso, além da cO ITeção monetária apli cáve l no período. 


Clãu~ula 45 - LISTAGEM DE EMPREGADOS. 

As empresas fornecerão, sempre que o Sindi cato Prollssional solici tar , li stagem dos empregados onde 

conste: nome, cargo ou função. fo rmação profissional, endereço e valor de todas as verbas que 

compõem a re muneração, 


Cláusula 46 - MENSALIDADES SI~DlCAIS. 

.\ s empresas cfetuarão descontos em folha de pagamento no valor de R$: 8,50 (Oito reai s c inquenta 

cc'nlavos) , a titulo de mensalidade sindical, a partir da data 01/04/2009. Este desconto será inclusi,c no 

mês das fé rias, de todos os trabalhadores. desde que o mesmo seja filiado ao Sindicato profi ssio nal. CI11 


fa vor deste refe rente às mensalidades sindicais na fo rma do art. 54 5 da C L1. devendo recolhe-Ias um 

dia após o pagamento dos empregados, medi ante pagamento dire tamente no sindicato profi ssional (lU 


depósito ou bloqueto bancário nas contas do sindicato profiss io nal , devendo a empresa apresenwr na 

tesourarin do mesmo , a listagem dos sócios aco mpanhada dos valo res dos re spectivos descontos e do 

,xerox do comprovante de depósito ou bloqueto bancário. 


ParÍlgrafo único · A empresa que atrasa r o recolhimento pag3rá multa de I% ao d ia até o décimo ia c 

a partir deste, multa de 10% ao dia, ressalvada a ocorrência de fo rça maio r. 


Cláusula 47 - ATlVIOADES SIND ICAIS. 

As ~l11presas permitirão acesso do Sindicato dos Tra balhadores, a pós comunicar a chell a da empresa, 

para al ixaçJo de cat1azes, editais e di str ibuição de bo letins informati vos da categoria . 


C'láusula 48 - HORAS EXTRAS. 

.\ remuneração das horas supl ementar, considerada estas nos termos da lei, sofrerá em acréscimo de 

50% (cinqUenta por cento), até o limite de 20 (v inte) horas mensais e, 80% (oitenta por cento ), para as 

que excederem este núm ero, os quai s inc idi rão sobre o valor da hora normal. ressalvada a CXiSlê leia de 


açorda vúl ida de compensação. /" ::f~ 

V 
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Cláusula 49 - ABO,,"O DE FALTAS 00 ESTUDANTE. 

É garantido ao empregado estudante o abo no de sua fa lta ao trabalho quando na prestação de c xam~~ 

escolares, ('111 atividades diversas das atividades escolares normais, desde que seja o empregador 

cO ll1unicado com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, sendo comprovada a pal1icipação , 

posteriormen te, no prazo de 10 (dez) dias, 


Clí.usulll 30 - LlCE/líÇA PRÊMIO. 

htní jus a 07 (sete), di as de licença remunerada, o empregado que na VIgênCIa des ta Con\ cn,Jo. 

completar 05 (cinco), 10 (dez), 15 (quinze) . 20 (vinte), 25 (vin te e cinco), 30 (trinta) . anos de sen iços 

conlin liCls na mesma empresa. 


Cláusula 51 - OEFICIENTL ,ISICOS. 

As empresas, cm respeito à Lei, promoverão a admissão de deficientes físicos, em funções compatÍ\ eis. 


Cláusula 52 - TÉCNICO DE SF.GURA ÇA 00 TRABALHO. 

E ,<,dado aos Técnicos de Segurança do Trabalho nas empresas abrangidas pelo presente instrumenlu, [) 

ex"rcício de o utras atividades na empresa durante o horário de sua atuação prol1 ss iona l no respectivo 

ser\'lço, 


Cláu~u la S3 - AUTOMAÇAo. 

Aos empregados que ti verem suas funções ext intas ou !l1 odi fi cadas por al terações lecnológica» nos 

me ios ou processos de produção e, denlro das possihilidades da empresa, recomenda-se o treinamcnl(> 

adequado para a aprend izagem e poss ive l readaplação às novas funções 


Cláu~ula 54 - TAX DE REVERSAo SINDlCAL OU A~. I. TENC IAL. 

As empresas descontarão do salário de todos os empregados abrangidos pela presente CCT, 4% (Quatro 

por Cento), do salário base, na folha de pagamento do mes de Maio/2009, 


Parágrafo Primeiro: Os valores serão recolhidos diretamente na entidade de classe o u jun to à 

It:souraria ou a Caixa I.::conõmica Federal. na con ta nO 414-0, agencia 0395 em nome do Sindicato dos 

rrahalhador~s em Estabelec imentos de Serviços de Saude de Maringá , até o di a 15/06/2009. 


Parágrafo 'cgundo: As empresas deverão encaminhar ao Sindica to dos Traba lhado res cm 

Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Maringá e Região, uma relação contendo nome Lh> 

emrregado, o valor de sua remuneração e o va lor do desconto efetuado . sendo que o refe rido envio 

poderá ser fei to por fax, ou no e-mail s i ndic a.to.(/:,inJ l cUl,.~J~,aLlll-,~ comJ)r 


Parágrafo terceiro: O recolhimento da aludida contribuição efetuado fo ra do prazo estipulado no 

paragrafo primeiro , acarretará a empresa o acréscimo de multa no impolie de 2% (dois po r cen to) r I r 

dia nos 30 (trinta) primeiros dias e, com adic ional de 2% (do is po r cento) po r mês subseqUente de 

atraso, além de j uros de 1110ra de 1 % (um por cento) ao mês, 


Parágrafo quarto: Todo empregado que cntrar na empresa desde então , ter~JéÉo er a W\a de 

R,-",'o"" rui" "o A;","ocio' r::;t: / 
;< 
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CLÁ USULA 55 - DIHEJTO DE OPOSiÇÃO Á TAXA DE RE VE RSÃO SI J)JCAL 
Em cumpriml!nto á Ordem de Serv iço de N°_ O I de 24 de Março de 2009, Publicado no Boletim 
Adll1in i óll~ I Í\ O de nO 06-A de 26/03/2009, ass inada pelo Ministro do Trabalho e Emprego. O 

TI' S M <\ R, infonna a todos os integrantes da Catego ria " em pregados não associado, - ao 
STlcSSM AR. 4ue os mesmos possuem o DIREITO DE OPOSIÇÃO, á c'Taxa de Reversão Sindical Ou 
AssiSlcnciaJ"' , sendo que o mesmo deverá fazê-lo no prazo de 12 (doze), di as a contar da data do pedi do 
de hOf1lologação da presente CCT, junto a Sub-Delegacia do Ministé ri o do Trabalho e Lm prego de 
Maringa. 

Parágrafo Primeiro - O empregado não sindicali zado, que quiser exercer seu direito de oposição a 

taxa de reversão sindical ou assistencia l deverá faze-lo, através de carta a ser protocolada .iull to à 

secre ta ri a d sindicato, ou enviada via '--AR" av iso de recebimento via corre io, dentro do prazo 

cSlubck cidll no capul da presente clá usula. 


Cláusul:J 56 - CI PAS. 

As empresas se obrigam a constituir, Comissões Internas de Prevenção de Acide ntes - CIPAS, na t"rma 

da Iei_ 

Cláusula 57 - AMAMENTAÇÃO. 

Durante o período de a leitamento materno, assim compreendido até que a criança complete 6 Iseis) 

meses de idade, as empresas concederão à empregada 2 (doi s) interva los de 30 (trinta) m inutos cada um, 

podendo ser cum ulat ivos. 


Cláusula 58 - RETENÇAO DA CTPS - INnENlZAçÃO. 

.\ empresa que retiver a CTPS do empregado após o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, responderá pvr 

lima indenização correspondente ao valor de 01 (um) dia de salário , por dia de atraso, desde que o 

empregado tenha requerido por escrito es ta devo lução. 


ClllU~ulll 59 - ACORDO COLETlVO. 

rodo c q UJl quer Acordo Coleti vo que altere as condições de trabalho só terá validade se realizado com 

8ssi <t.3nc ia da entidade sindical da categoria. 


Cláusula 60 -l\1lJLTA CONVENC IONAL. 

1\:ll\ descun'primento de qualquer das cláusul as acordadas, neste instrumento co letivo e em 011cdiênc iu 

ao disposto no artigo 6 13, inc. VIII , da C LT, o empregador fi ca sujeito à multa de R$ 120,00 (cef1lo e 

\ inlc reais). por ação, que deverá reverter em fa vor da palie prejudicada. 


Parágrafo úni{'o - Fm caso de descumprimento das cláusul as aqui convencionadas_ pelo Sindicato dos 

Fml'regaclos ou m esmo, quando postul ar via seu corpo jurídico parce las ou valores disci plinad Lls ' lU 


,,:olllrári os às c láusulas e condições aqui normati zadas, fi ca sujei to á cláusul a penal de R$ 120,00 (centl' 

e \ inl': rea i<). por ação_ 


Cláu~ula 61 - INDENIZAÇÃO ADICIONAL 

As p,u1cs ~ n1 cum primento à lei 7238 de 291] 0/84 e visando dar tratamento uni forme ao pagi""",,t!) da 

illdcn ização ad icional, estabelecem que: a) o tempo do aviso prév io cumprido ou indenizado integra O te mr o de 

sel'viço para todos os efeitos legais; b) somado o tempo do av iso prévio indenizado ao contrato de trabal ho é 

de,ida à inden izaçào ad icional quando a projeção da contratua l ocorrer no período de 1/4/ a 30/4/ de cada ano: c) 

somado O tempo do aviso prévio in denizado ao contrato de trabalh o, não é dev ida a i IJI za icional, 


4"" d, , ,,"!,,,, d, "moo do .!O, ,,'m, " ~ " oe ""od, ""'j/Z."":""":.3. ~ .' " do ," , , , 
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Cláusula 62 - ANOl'AÇOF,S NA CTPS, 

Obscr\a-sc aos empregadores que se encontra em vigor a Lei 9983/2000, que além das penalidades 

normais c ITIllhas, al terou o cód igo penal impondo aqueles que não re gistrarem os empregados_ [lena de 

pnsão_ 


Parágrafo ( Inico - O descumprimento do disposto no parágrafo 10 deste art igo submeterá o 

empregador ao pagamento de multa prev ista no art . 52 da CL T. 


CI:iUSU(;1 63 - CESTA NATAUNA 

As empresas rornecerão cesta de natal a todos os seus tra balhadores . 


Cláusula 6-l - FORO 

Fica ele ito o roro da Vara do Trabalho de Cianorte, como o competente para dirimir todas as dúvidas 

oriundas da prese nte Conve nção Coletiva de Trabalho, renunciando-se a outro, por mais privilegiados 

que seja. O presente ajuste é considerado firme e valioso para abrange r, por seus di spositi vos. todos os 


contratos individuais de trabalho dos componentes da classe e da catego ri a em sua base territorial. 


O presente ajuste é considerado firme e valioso pa ra abranger. por 
,~us dispositiv os. todos os contratos indi viduais de trabalho dos componentes da classe e da catego ri a 
em ;,ua base tt"Titorial. 

Maringá 22 de Ab ril de 2009. 

Sindi cato d es em . I ecimentos de Serviços de Saúde 

De M mgá e Região 


Sr. Eli zeu Mortean-Presidente 

CPF 533 .7 16_909-20. 
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AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 


REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE 

TRABALHO 


N° DA SOLICITAÇÃO: !VIR01~842/2009 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO DE SERVICO DE SAUDE DE 
MARINGA E REGIAO - STESSMAR, CNPJ n. 77 .267.65610001 -08, localizado (a) á Rua Neo Alves 
Marton s - até 1487/1488, 1334, 2" andar sa las 22 e 24, Zona 03, Maringá/PR , CE P 87050-110. 
representado(a) , neste ato, por seu Presidente , Sr(a) . ELlZEU MORTEAN , CPF n. 533.716909-20. 
conforme deliberação da (s) Assembléia (s) da Categoria, realizada (s) em 14/02/2009 no municipio de 
Cianorte/PR : 

E 

SINO DOS HOSP E EST DE SERVICOS DE SAUDE DE CNE REGIAO , CNPJ n. 80909294/0001-08, 
localizado (a) á RUA CONSTITUiÇÃO, 489, CENTRO, Cianorte/PR , CEP 87.200-000 , representado(a), 
ne te ato, por seu Presidente, Sr(a) MAURICIO LU IZ ROSSI. CPF n. 206.296.649-00 , conforme 
dehberação da (s) Assembléia (s) da Categoria , realizada (s) em 20/03/2009 no munlciplo de 
C,anorteIPR; 

nos termos do disposto na Consolidação das Leis do Trabalho e na Instrução Normativa nO 06 , de 
2007 , da Secreta ria de Relações do Trabalho. reconhecem como válido e requerem o REGISTRO DA 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Iransmitida ao Ministério do Trabalho e Emprego, por meiO 
do si stema MEDIADOR, sob o número MR014842/2009, na data de 15/05/2009 , às 162142. 

-------r7'-- ,15 de maio de 2009 

/]~j?L

~~1r~~ÀN 

SINDICATO DOS TRABALHADORES E~~~~~~~ECIMENTO DE SERVICO DE SAUDE DE 

MARINGA E REGIAO - STESSMAR 


1:: I ' LUIZ ROS~'I 
2 sidente 

SINO DOS HOSP E EST DE ERVICOS DE SAUOE DE CNE R GIAO 

hno" / V, \\ \\ mIC.l!O\ .hr/~i~ICm a$hnediadofíRclalorios/Re~istroAcordoColet i vo O I .as p... 15:05 '1()(1() 



M1NlSTÉRlO DO TRABALHO E EMPREGO 

S PERlNTENDtNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/PR 


OFícIO DE NOTrF1CAÇÃO/SRTEfPR 1N0 ?i::l O /2009 
_-",6,-,e:c.:T...::E,-,---"(Y!,-,-,,t).-,,4,---I ~_~/PR, 25 de maio de 2009. 

Referência: Solicitação nO MROI4S42/2009 
Processo nO 46318.001343/2009-65 
Convenção Coletiva de Trabalho 

Aos Senhores 

ELlZEU MORTEAN - Presidente 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO DE SERVICO DE SAUDE DE 
MARlNGA E REGlAO - STESSMAR - 77.267.656/0001-08 

MAURICIO LUIZ ROSSI - Presidente 

SINO DOS F10SP E EST DE SERVJCOS DE SAUDE DE CNE REGlAO - 80.909.294/0001-08 

Prezados Senhores, 

Por meio do presente, NOTIFICAMOS que o instrumento coletivo acima referido, transmitido pela 
Solicitação nO MR014842/2009 e protocolizado no Ministério do Trabalho e Emprego sob o nO 
463 18.001343/2009-65, foi registrado nesta Unidade do MTE sob o nO PROOI004/2009. 

} . ~# , Ç:,#~~
SEÇÃODE RE~~~~=-I'A~H- &P~~~~~~L L-O 

SUPERINTENDÊNCIA REGI ALHO E EMPREGO~ll" 
@ §o~~# 

~',s."" 0 

~cl 


