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CONVEN<;AO COLETIVA DE TRABALHO 2008 - 2009 

SINDICATO PATRONAL: SINDICATO DOS LABORATORlOS DE ANALISE E 
PATOLOGIA CLINICA, ANATOMIA E	 CITOLOGIA 
DO PARANA. 

SINDICATO DOS TRABALHA DORES:	 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 
ESTABELECIlvlENTOS DE SA UDE DE 
MARlNGA E REGIAO. 

CLAuSULA I". - VIGENCIA. LEGITIMIDADE 
Este instrumento tera vigencia de 12 (doze) meses, contados a partir de 01.05 .2008 com terrnino para 
30.04.2009. 

Paragrafo Primeiro - Os Sindicatos supra qualificado, firmam a presente CONYENc;:Ao COLETIYA 
DE TRABALHO, abrangendo os LABORATORIOS DE ANALISE E PATOLOGIA CLINICA, 
ANATOMTA, E CITOLOGIA e demais estabelecimentos similares, existentes na seguinte regiao: 
Maringa, Aquidaba, Floriano, Cianorte, Guaporema, Indianapolis, Japura, Jussara, Rondon, Sao 
Tome, Tapejara, Astorga, Atalaia, Colorado, Dr. Camargo, Floral, Floresta, Florida, Guaraci, 
Iguaracu, Itambe, Ivatuba, Lobato, Mandaguacu, Mandaguari, Maraba, Marialva, Munhoz de 
Melo, Nossa Senhora das Cracas, Ourizona, Paicandu, Porto Sao Carlos, Presidente Castelo 
Branco, Santa Fe, Santa Ines, Sao Carlos do Ivai, Sao Jorge do Ivai, Sao Luiz, Sao Manuel, Santo 
Inacio, Sarandi e Tupinamba, 

Paragrafo Segundo - 0 sindicato patronal reconhece no sindicato laboral legitim idade para realizar a 
presente negociacao coletiva, bern como para atuar como substituto processuaJ em beneflcio dos seus 
associados e ajui zar acoes de cumprimento em caso de inadimplemento das clausulas econ6micas. 

CLAuSULA 2a
• - CORRE<;AO SALARIAL 

Econcedida a categoria profissional aatualizacao salarial de 5,5% (cinco vfrgula cinco por cento), sobre 
os salaries auferidos pelos trabalhadores no mes de abril/2008 . 

Paragrafo Primeiro - Com a aplicacao do reajuste previsto nesta Clausula fieam zeradas todas e 
quaisquer diferencas salariais existentes no perlodo de maio/200? a abri1/2008. 

Paragrafo Terceiro - Fica acordado que os pisos salariais para jomadas de 44 horas semanais passam a 
vigorar com as valores abaixo, isto a partir de 01 /05/2008: 

a) Continuo Zelador (a), Servente, Faxineira, Auxiliar de Services Gerais, Yigia e exercentes de funcao 
de Lavagem e Esterilizacao de materiais R$: 425,00 

b) Recepcionista Datilografo, Telefonista, Auxiliar de Escrit6rio, Auxiliar de Coleta, Auxiliar de 
Departamento de Pessoal, Auxil iar de Compras e Faturamento, AF oxarife R$: 430,00 
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C) - Auxi liar de Plantae, Ofieia l de Coleta, Tecnico de Ana lises Patol6gicas, Contro Je de Qu alidad e, 
Ci totecnico R $: 495 ,00 
d) - Auxi liar de Enfe rmage m R $: 552,05 

e) - Auxi liar de Laborat6rio R $: 718,00 

f) - Te cn ico de La borat6 rio R$: 764,35 

g) - Biornedi co, Bi610go , Plantoni sta., Co ntado r, Gerente Tecnico, Relacoes Publicas, Enfe rme iro, 
Direto r, dem ais Em preg ados eo ntratados em virtude de fo rmacao de nivel superior R $ : 1.340,00 

Padgrafo QI arto: Fica assegurad o 0 dir eito adquirido dos em pregado s que es tejam exe rce ndo 
atualmente as funcoes de aux iliar ou de teen ieo de lab oratori o, bem com o dos qu e possuam car ga horari a 
e/o u sa laries supe rio res aos previstos nesta clausula. N ao havera eq uipa racao entre os em pregados 
adm itidos ate julho/97 e os qu e venh am a ser eo ntrata do a partir de agosto/97, den tro dos parame tres 
fixad os nesta c laus ula. 

CL A.U ·' IL A 3" - PRElVlIO AS 'IDUIDADE 
Sera conee dido um premio ass iduidade corresponde nte a 10% (dez por eento ) do sa lario base ao 
empregado qu e nao possui r, qu alquer atraso ou fa lta , du rante 0 mes, nem rnesm o as au sen cias legai s, a se r 
pago destacadam ente. 

Panigrafo Unico: Fica aeord ad o que 0 prerni o de assiduidade sera eo nce dido nos casos de licen cas ga la 
ou luto, na concessao de licen ca prerni o e na co rnpensacao por banco de hora. 

CLAuS ULA 4" - ADI C 0 1 A PO R TElVlPO DE SERVI<;:O 
Fica fixado 0 ad ie iona l por tem po de service co rres ponde nte a 0,5% (me io ce nto) por ano de service 
trabaJhad o na mesm a empresa, ine idente so bre 0 sa lario base do ernpregado, lim itado a 10 (dez) anos, a 
ser pago destacadamente. 

Purazrafo Primeiro - Fica assegurado que 0 ad ieiona l por tempo de service nao se ra deseontado 
proporcion alm ente, em caso de falta justifi cada por ate sta do medi co, licen ca s a la ou luto, na co ncessao de 
licenca prerni o e na co rnpensacao par ban co de hor a . 

Parag a 0 -, egundo - Garante-se aos em pregados con stantes da fo lha de pagam ento do mes de 
junho/2000, 0 percentual integral ate entao recebido, passand o 0 novo adie ional a ser regid o pel o ca put a 
partir do rnes de j ulho/2 000 . 

P: nig afo Tcrceiro - Ao s empregad os q ue tinha rn 10 anos ou ma is, de service na mesma ernpresa, fica 
garantida a rnanutencao do percentual pago na folha de pagamento de abri l/l 999, val or qu e perman ecera 
inalterado. 

CLAu . LA S" - HOR.! EXTRASk 

As horas ex tras serao remuneradas com 0 adiciona l de 60% (se sse nta por ce nto) ate 0 limite de 50 
(c inquenta) horas mensais e de 120% (ce nto e v inte por eento) para as que exeede rem este nurn ero, os 
quai s incidirao so bre 0 val or do sa lario/ho ra normal, ressalvada a exis anoia de aeo rdo de co m pe nsacao . 

2 



SINDlCATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVH;:OS DE SAUDE DE MARINGA E REGrA.O
 
Rua e o Alves Martins , 13 3 4 - zona 03 -CEP: 87050-110 - Fone: 44-3025-7181 Maringa - Parana.
 

C, PJ 77.267.656/0001-08 CNES 46000.006449 /97
 
'!ITLw~sind!~atodasaude .con:l.br e-mail: sindicatO(iilsindicatodasaude.com.br 

SINDlC AT O DOS LAB OHATORI OS DE ANALlSES E PATOLOGIA CLl NICA. ANATOMIA E OTOLOGIA DO PARA NA 
A" . Bundelrantes, 657 - 2" andar - Sa la 09 CE P 86010-020 - Fan e (43) - 3324-7834 Landrina - Parana, 

CNPJ: 80.297.732/0001 - 24 - SI CA S: 024.392,89506 - 1 
Site w.ww.sinlabpr.com.br e-mail s inlabp r(a:.alap ar. o;:om .b r 

P i nigrafo Un'co - fica convencionado que ap6s a segunda hora extra de cada dia se ra forn ecid o ao 
trabalhador lan che gratuitamente. 

eLA SOLA 6" - AOICIONAL NO RNO 
o adi cional noturno sera de 45% (quarenta e cinco por cento) e tera co mo base de calculo 0 sa lar io base 
do empregad o. Sera de vid o no trabalh o executado das 22hsOOmin as 05h sOOmin horas do dia segu inte. 

Paragrafo Primciro: 0 ad iciona l notumo se ra pago int egral no rnes em que 0 em pregado gozar a licenca 
prerni o, licen cas gala ou luto, na co ncessao na co m pensa cao por ban co de hora . 

Pa ragrafo Segu nd o: A hora noturna se ra consider ada reduzid a, nos termos do art igo 73 , § 10 da CLT . 

P. ri grato Terccirn - A hora notu rna desde qu e laborada em regime ex trao rdina rio a j orn ada do 
ernprcgado dever a ser incluida no Banco de Horas na razao de I hora e 27 minutos. 

Pa ragrafo Q rartn - 0 ad iciona l noturno se ra pago qu and o 0 labor oco rrer em feriado, me sm o qu e tenna 
havido a folga co mpensat6 ria e nas ausen cia s legai s, quando noturno e habitual 0 lab or do e mpregado . 

CLA SlILA 7" - ADICIONAL DE INSALUHRIDADE: 
Fica fixado um adic iona l de insalubridade de : 

Paragrafo Primei ro - 20% (vinte po r ce nto) , sobre 0 sa la rio mfn imo nacion al para os em pregado s que 
atuam em manipulacao de material , lavagem e es te rilizacao de materi ais, distribuicao, co leta e exa mes. 

Paragrafo Segu ndo - Fica assegurado que 0 ad ic iona l de insalubridade nao se ra descontado 
proporcionalm en te em caso de falt a justificada por atestado medi co, licen ca ga la o u luto, na co ncessao de 
licenca prerni o e na co ncessao por ban co de hora. 

LALISULA S" - IlAS FERIAS E P OPORCIONAIS 
A co ncessao de fe rias podera oco rre r em doi s peri odos, ga rantida a duracao mimrna legal para cada 
pe riodo . No caso de jomada de 12 x 36, 0 inici o das feri as devera co incidir com aq ue le de escala de 
trab alh o. 

Paragrafo Primciro - Nos casos de pedido de dem issao, 0 empreg ado que possuir rnais de 06 (sei s) 
meses de service e menos de 0 I (um) ana fara jus ao recebimento das feri as prop orcionais . 

Par:igrafo Segundo - Suge re-se aos em pregado res a elabo racao de escala de feri as, ressal vand o a 
possibilidade de cancelame nto da program acao por parte da em presa, diante de situacoes e rnerge nc iais. 

Padgrafo Terceiro - Sempre que as ferias forem concedidas ap6s 0 perfodo legal a ernp resa de ver a 
paga- las em dob ro, co nfonne 0 art igo 137 , da CLT. 

CL:\ U, ULA 9" - GRA I . ICA<;::A0 DE FERIAS 
Fica ass cg urada um a grat ifica cao em valor equivalente a 1/3 (urn ter ce ) da remunerac ao, que se ra paga 
aos ern pregados por ocas iao da co ncessao das feri as, nos tennos da Co nstituicao Federal. 

Paragrafo Primei ro - Fica aco rdado que os em pregadores efetua o pagamento da s feri as 02 (do is) 
dias antes do inici o da mesma. 
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Pari grafo Seaundo - Fica acordado que a emp resa que opta r por fer ias co letivas de vera obe decer 0 

seguinte: a) fer ias co letivas de 10 dias co nsec utivos. b) fer ias co letivas de 20 dias, c) fer ias de 30 dias. 

L~U, LA 10" - E.. TABILIDADE DO ACIDENTADO 
Ao ernpregado que sofreu ac idente de t rabalho, mediante co rnunicacao da CAT, fica assegurada a 
estab ilidade de 12 (doze) meses no emprego, na forma do art . 118, da Le i n". 82 13/9 1 e sua alte racao . 

CLAus LA 11- - ESTABILTOADE AO APOSENTANDO 
Os emp rega dos que co rnprovarem ate 0 ato da rescisao co ntra tua l estar a 12 (doze) meses da aq uis icao do 
direi to a aposentadoria por tem po de servico ou idade e, desde que 0 se u contrato de trabalho na mesrna 
empresa ten ha pelo menos 05 (c inco) anos de duracao, adquirirao estabi lidade no e mprego, aexcecao da 
oco rrencia de j usta ca usa, na forma da lei, devidamente co mprovada . 

Paragr a 0 Un ico - Aposentado 0 empregado, qualquer que seja a es pecie (especial, proporc iona l, tempo 
de servico, idade), caso sej a desped ido pe la empresa esta devera pagar a multa do FGTS, re lat ivame nte ao 
tempo de servic e prestado ao em pregado . 

CLAVS LJ LA 12" - ESTABILIDAD E OA G ESTAl\'TE 
E garantida a estabi lidade de emprego a em pregada gestante , desde a confirmacao da gravidez ate 05 
(c inco) meses ap6s 0 par to, devendo a me sma apresentar ao empregado r, med iante co ntra recibo, atestado 
med ico oficial comprobat6rio do estado gravidico. 

Paragrafo Prtmeiro - Caso nao apresente a em pregada a co rnprovacao de seu estado grav idico, 
relativam ente ao co ntrato de trabalho extinto, no prazo de 60 (sessenta) d ias da resc isao co ntratual, tem-se 
que a mesma renunc iou ao direito aestabilidade ou ocultou 0 se u estado gravid ico para fins legai s . 

Paragrafo Segundo - Edevido ta mbern asegurada que adota r ou que obt ive r a guarda ju d icial para ti ns 
de adocao de crianca, nas seguintes condicoes : a) se a cr ianca tiver ate urn ana de idade, 0 sa lar io 
matern idade se ra de 120 dias ; b) se a cr ianca ti ver mais de um ana e ate quatro anos de idade, 0 salario 
maternidade se ra de 60 dias ; c) se a crianca t iver rnais de qu atro de idade, 0 sa lario rnaternidad e sera de 
30 d ias. 

Paragrafo Terceiro - 0 salario matem idade com tod os os adiciona is previstos na CCT, para a 
emp rega da e pago pela emp resa , Para as dema is, inclu sive, a seg urada que adotar ou ob tive r a guarda 
j udicial para ti ns de adocao sera pago pelo 1NSS. 

CLA u SULA 3" - LICF.N£;A P £1\'110 
Fara j us a 07 (sete) dias de licenca re mu nerada, 0 emp regado que, na vigenc ia desta Conve ncao , 
com pletar 03 (tres), 06 (seis) , 09 (nove), 12 (doze), 15 (quinze), 18 (dezoi to) , 2 1 (vinte e urn), 24 (v inte e 
quatro), 27 (vinte e sete), 30 (trinta) anos e 33 (trinta e tres) anos de servicos co ntin uos na mesma 
empresa. 

Paragrafo Primeiro - A fa lta de fruica o pelo empregado da licenca retro, ate a aquisicao da proxi ma 
licenca, implica em renuncia dela e isenta 0 emp regado r de qualquer pagame nto e m dinhe iro. 

Paragrafo Segundo - A licenca prernio quand o indeni zada na resci ~o sera pelo va lor da rernuneracao, 
(sa lario bruto) 
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---.- 
CLA USULA 14- - J O RNADA DE T BALHO - COMPENSA<;AO 
Em decorrencia da peculi aridade das atividades desenvo lvidas pela categor ia abra ngida por es ta CCT, e, 
tend o em vis ta os setores que atua lmente fazem tumos continuos, fica pactu ado para todas as empresas, 
sem a necessidade de aco rdo individua l de co rnpensacao, e desde que respeitado 0 limi te de 220 horas 
mensais, a adocao das seguintes jornadas ; a) - Jornada de trabalho de 12x36 horas (doze horas de trabalho 
com folga nas trinta e se is horas seguintes), para 0 per lodo notumo ou diumo; b) - Jorn ada de trabalho de 
6x 12 horas, isto e, de 6 (seis) horas diarias, co m um plantae de 12 (doze) horas na sernana, em qualquer 
dia; c) - Jomada de trabalho de 8:48 (oito horas e quarenta e oito minutos) diarias, para co rnpensacao 
daquelas horas de sa bados , ressalvand o-se 0 direito daq ueles emprega dos co ntratados para j ornada de 8 
horas diarias de seg unda a sexta-fe ira. 

fl. d grafo Primeiro: as jornadas ac ima se encontra impl ici ta a co rnpensacao de horat io e nao serao 
devidas quaisquer horas extras pelo seu cumprimento. 

Paragrafo Segundo: No siste ma de 12X36 horas, ja se enco ntram compensados automatica mente os 
domin gos trabalhados. 

Paragra 0 Terceiro : Fica co nvencionado que as empresas rernun erarao de fo rma simp les, alern do 
sa lario men sal norm al, todas as horas trabalhadas em feriados Nac ionais , Estadua l, Munic ipal e 
Religiosos domi ngo de pascoa, finados, inclu sive daqu eles fe riados que co inc idirem co m 0 domingo em 
qualqu er siste ma de j om ada ( 12x36 horas, 6x 12 horas), ficand o facul tada a ernpresa a co ncessao de fo lga 
compensato ria quando entao sera indevido 0 pagamento 

Paragr: 0 Quarto: Considerando que no trabalho notumo 0 empregado fica impossibilitado de sai r do 
local de trabalh o em face da ausencia de transpo rte co letivo publico, fica pactu ado que as empresas 
perrn itirao que os empregados perm anecam durante 0 interva lo de uma hora de descan so, sem ac resci mo 
na sua jornada de traba lho, para 0 turno 12 x 36, no refeitorio ou local dest inado para descanso, scm que 
esta perm anencia caracter ize horas ext ras, salvo se ex istente tra balho durante este intervalo. 

Paragrafo Quinto: Para as jomadas de seis horas terao os emp regados um intervalo intrajo rnada de J 5 
(quinze) minutos e, para aquelas jornadas superiores a 6 (seis) horas fruirao de uma hora no mfnimo para 
intervalo. Ta is inte rva los serao anotados nos cartoes-ponto, exceto os quinze m inutos para lanche. 0 
trabalhado r que nao fruir 0 intervalo de I (uma) hora, devera co municar por escrito ao Departame nto 
Pessoal da Empresa de sua ornissao . Ao ass inar 0 ca rtao -ponto 0 empregado, sem rea lizar qualqu er 
ressalva quanta a fruicao do intervalo de uma hora, tern-se que este foi frufdo. 0 empregado tera no 
maximo 10 (dez) dias uteis para ass inar 0 cartao -ponto ap6s 0 encerrame nto deste. 

CLAuSULA 15" - ALTERA<;AO 00 CONTRATO DE TRABALHO 
Nos termos do art. 468 da CLT, nos contratos individuais de traba lho, qualquer alteracao do contrato de 
trabalho, somente sera lici ta co m a concordancia do empregado, e a inda ass im, desde que nao resulte 
direta ou ind iretamente em prej uizo para 0 mesmo. 

CL. ' D,'ULA I a - AU, ENCI SLEGAIS 
As ausenc ias legais a que aludem os incisos II, III e IV, do art igo 473, da CLT, respeitados os criter ios 
mais vantajosos, fica m amp liados para: a) - 5 (c inco) dias ute is, em caso de casamento; b) - 5 (c inco) dias 
consec utivos, no caso de nascirnento de filh o, no decorrer da prirnei ra semana, para os emp rega dos do 
sexo masculino ; c) - 5 (cinco) dias co nsec utivos, no caso de fa lecim . to de par, mae, irm aos e filhos ou 
conj uge, ou de pessoa declarada 
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relac ionamento estavel, com co rnprovacao posterior do fa to oco rrido; d) - 02 (do is) dias co nsec utivos . no 
caso de fa lecimento de sog ro, sogra, avo e avo, bisavo e bisavo. 

CLAUSlJLA 17" - C RSO DE iVEL PROFISSIONALIZANTE 
As empresas poderao assegurar ao emp regado a flexib il izacao de sua jornada de trabalho, sem redu cao de 
sua duracao , quand o 0 mesmo requerer mat rfcul a nos cursos Tecnicos e de Auxil iar de Laborato rio. 

cl~A USUL A IS" - Erv PREG no ES' UDANTE 
o empregado estudante recebera facilidades da empresa para adequacao de se u horatio de trabalho, 
quando se matricular em cursos atinentes it sua profi ssao, possibilitando seu ape rfe icoa mento tec nico , 
desde que venha beneficiar seu traba lho. 

CLAu SULA 19" - ABOI 0 DE FALTA DO ESTUDANTE
 
Ega rantido ao em pregado estudante 0 abono de suas faltas ao trabalho quando da prestacao de exa mes
 
escolares em horario d iverso das at ividades esco lares norma is e, naqueles dias em que parti cipar de
 
concurso vestib ular, no horatio das provas, desde que seja 0 emp regado r comunicado co m antecede ncia
 
72 (setenta e duas) horas, sendo comprova da a particip acao, posteriorm ente, em 10 (dez) dias.
 

CLA. ' L 20" - Dk 'I . ICA<;AO DE ATERIAL
 
Fica vedado 0 desco nto no salario do empregado ou me smo impos icao de pagarnento, por dan ificacoes de
 
equipamentos de trabalho, usados no exe rcicio das funcoes, exceto nos casos de imperi cia, im prudencia,
 
negl igencia ou dolo.
 

CLA u SUL 21" - UN IFO RMl £S
 
Em caso de ex igenc ia pela empresa de uniformes, este s serao fornec idos gratuita mente pelo ernpregador ,
 
em numero de 2 (do is) por ano, fica ndo 0 empregado respo nsave l pe!os mesrnos, os quais devem ser
 
devolvidos pOl' ocasiao da rescisao co ntratual.
 

CLAUSULA 22" - P G MEl 'I 0 DAS VE RB AS RESCI SORlAS
 
Na rescisao co ntratual, ficam os ernp regadores obrigados a dar baixa na Carte ira de Trabalho ate 0 10 d ia
 
util irnediato ao terrnino do co ntrato ou ate 0 100 d ia contados da notificacao de demi ssao, quando da
 
ausenc ia de av iso prev io, inden izacao do mesmo ou di spen sa do seu cumprirnento, e, no mesmo prazo,
 
proccder ao pagamento dos haveres devidos na quit acao. Na hipotese da mora ser rnot ivada pela ausenc ia
 
do empregado, a ernpresa cornunicara, par esc rito e co ntra recibo, ao Sind icato Profissional, que te ra 5
 
(c inco) dias pa ra sua rnan ifestacao. Persistindo a ause ncia, ficara a em presa desobrigada de qualquer
 
sancao,
 

Paragrafo unico - 0 pagamento das verbas rescis6r ias devera ser feito, sem qualquer acresci mo, ate 0
 
ultimo dia legal, se ndo que se 0 mesmo reca ir no sabado, domin go e feri ado, 0 referido pagamento devera
 
ser rea lizado ate 0 ultimo dia uti! que antece da 0 prazo legal.
 

CLAuSULA 23P 
- AVISO PREVIO 

o aviso previo sera obrigatoriame nte cornunicado por esc rito ao emp regado e devera espec ifica r a 
natureza da d ispensa (se m j usta causa ou com justa ca usa), medi ante contra-reci bo, devend o esc larecer se 
o emprega do deve ou n30 trabalhar no perfodo . 

av iso previo devera conter 0Paragrafn Prirneiro: 0 rorario de recebime nto das verbas 
rescis6rias. 

6 



SI1'lDI C ATO DO S T RAB ALHADO RES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVI<;:OS DE SAUDE DE MARlNGA E REGrA.O 
Rt II eo ell Martins, 1 3 3 4 - zona 03 -CEP: 87050-110 - Fone: 44-3025-7181 Marlnga - Parana. 

C NP J 77.267.656 /0001-08 CNES 46000.006449 /97 
www .sindicatodasaude.com.br e-mail: smdicato(a}sindicatodasaUde.com.b:t: 

~I:"OI CATO DOS LA BORAT ORIOS DE ANr\LISES E PAT OLOGJA CLIN ICA. ANAT OMIA E C IT OL O G LA DO PARA NA 
Av. Bandeir antes, 6S7 - 2" a nda r - Sa la 09 CE P 86010-{)20 - Fane (43) - 3324-7834 Lo ndrina - Pa ra na. 

CWJ: 80.297.732/0001 - 24 - SICA$: 024.392.895 06 - I 
Sue www.si.I11ab pr .c o m.b r e-mai l sinlabpr({l)alapar.com.br 

Paragrafo Seg und o: Durante 0 prazo do av iso pre vio, dado pelo empregado, ficam vedad as as alteracoes
 
nas co ndicoes de trabalho, inclu sive transferencia de local , horario ou qualqu er outra alte racao, sob pena
 
de resci sao imedi ata do co ntrato de trabalho, respondend o a empresa pete pagam ento do restante do aviso
 
previo e dem ais ve rbas resci sori as. Quando for derni ssionario 0 trabaJhador, sera possivel a alteracao do
 
local de trabalh o.
 

CLAu SULA 24" - .JU 'TA CAUSA
 
o emprega do desp edido por j usta causa, deve receber da empresa co rnunicacao escrita co m a declaracao
 
do motivo determinant e, nos term os do art . 482, da CLT ou outro dispositivo legal infrin gido pelo
 
trabalhador.
 

CLAu SULA 25" - COlVIPROV ANT ES DE PAGAMENTO
 
Ficam obr igados os empregadores a fornecerem envelopes de pagam ento ou contracheques,
 
discriminand o as imp ortan cias da rernuneracao e os respecti vos descontos efetuados, inclu sive 0 valor a
 
ser recolhido ao FGTS.
 

C LAu s A 26" - ~RRO NA FO LHA DE PAGAM ENTO
 
No caso de oco rrenc ia inequ ivoca de diferenca de salar io na folh a de pagamento ou ad iant am ent o, em
 
preju izo do ernpregado, a ernpresa se obriga a efetuar 0 pagamento da respect iva diferenca no prazo de
 
ate 03 (tres) dia s utei s, co ntados a partir da data da co nstatacao da diferenca,
 

CLAu S LfLA 27" - PA GA IENTO DE SALAUJ O FORA DO PRAZO 
o pagam ento do sa lario mensa! deve ser rea lizado na form a e prazo legal. 0 pagamento sa larial fora do 
prazo irnpli cara na multa de 0,30% (zero virgula trinta por cento), dia de atraso, que se ra ca lculado sobre 
o va lor liqu ido devido e devera ser regularizado ate a fo lha de pagamento seg uinte. 

CLAu SULA 2Sa 
- CR '~ CHE
 

Os estabelec irnentos que tenham em se u quadro 30 (trinta) ou mai s mulheres corn rnais de 16 (dezesseis)
 
anos de idade, propi ciarao local ou rnant erao co nve nios corn creches pa ra guarda e ass iste nc ia dos fi lhos
 
rnenores de aco rdo corn 0 texto da Conso lidacao.
 

CLAuSULA 2 - ALI n~NTA<;AoD 

Os estabe Jecime ntos abrangidos pela presente CCT forn ecerao refeicoes gratu itas a seus e rnpregados, 
quando os mesmos laborarem nas j ornadas de l2x36 e nos plant6es de 12 horas, c ujo beneflc io nao 
integrara a rernuneracao do trab alhador. 

Paragrafo Un"co: 0 lanche devera cons istir de, no rmrurno, leite, cafe, pao co m mar garin a ou outro 
compleme nto e sera ofe rtado aos ernpregados em jornadas de se is horas ou mai s. 0 alrnoco e ou jantar 
devera ser de boa qualid ade. Tais utilid ades nao terao natureza salaria l, 

C AUSULA 30a 
- AM 1\' ENTA ~A o 

Durante 0 periodo de aleitame nto materno, ass im cornpreendido ate que a crianca co mplete 6 (se is) meses 
de idade, as empresas co ncederao it empregada 2 (dois) intervalos .de 30 (trinta) minutes cada um, 
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cLAn.. ULA 31" -EXA MES DE SAi O£
 
Os exa mes reaJizados quando da adrnissao, de rnissao e outros detenninados por lei, ou da co nvenienc ia
 
do empregador, se rao por ele custea do . Deverao se r realizados os testes para se detectar AIDS e
 
HEPATITES CeO desde que so licitados peJo Medico do Trabalho .
 

.LAU.. ULA J 2" - SALARIO no SUBSTITU T O
 
Enquanto perdurar a substituicao rnerarnente eve ntua l, com periodo superior a 30 dias, 0 ernpregado
 
substitute fara j us ao sa lario contratual do substituido, excetuand o-se as vantagen s de carate r pessoal.
 

CLA '. LA3 "-CIPA.
 
As empresas se obrigam a co nsntuir, durante a vigencia desta Conve ncao, Co rnissoes Intemas de
 
Prevencao de Ac identes .. Cl PAS, na forma da lei e, devera a empresa comunicar po r escrito no prazo de
 
dez dias uteis ap6s a realizacao das eleicoes, a lista dos eJeitos (titulares e suplentes), medi ante protoco lo
 
j unto ao Sindicato .
 

CL ' USlJLA 34" - LOCADORAS DE MAO-l>E-OBRA
 
Fica proibida a contr atacao pelas empresas, de qualquer service ou tarefa, por rneio de prestadoras de
 
mao-de-obra, exceto os services especiaiizados, trabalho ternporar io ou aqueles que digam respeito a
 
atividade rneio dos emprega dores .
 

CLAUSUL A 35" - Au x l LIO -TRAN,- PORTE
 
Nos term os da Lei n°. 7.61 9/87, e do Dec reto n". 95.247, nenhum trabalhado r podera arca r com mais de
 
6% (se is por ce nto) de seu sa lario base, para faze r frente as despesas de locom ocao no trajeto residencia

trabalho e vice-ve rsa, sendo que 0 excede nte devera se r custeado pelo empregador na forma da legislacao
 
perl inente.
 

C LAllSUL A 36" - RETEl <:AO A CTPS - INDENIZA(:A.O
 
As empresas que retiverem a CT PS do empregado ap6s 0 prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efe tuarao
 
uma inden izacao corres pondente ao valor de um dia de sa lario, par d ia de atraso, desde que 0 emprega do
 
tenh a requerido por esc rito esta devolucao.
 

CLAu. ULA 37" - AUT OJUZA(:AO DO DESCONTO
 
As empresas efetuarao descontos em folha de pagament o a partir de 01/05/2008, no va lor de R$: 8,00
 
(Oito reais), inclusive no mes das fe rias, de tod os os trabalh adores, desde que 0 mesmo seja filiado ao
 
Sindicato profi ssional, em favo r deste referent e as mensalidades si ndicais na fo rma do art. 545 da CLT,
 
devend o recolh e- las urn dia apos 0 pagam ento dos emprega dos, mediante pagam ento diretam ente no
 
sindicato profi ssionai ou deposito ou b loquelo bancario nas contas do sind icato profissional , devend o a
 
empresa aprese ntar na tesouraria do mesmo, a listagem dos s6cios acompanhada dos va lores dos
 
respectivos descontos e do xerox do com prova nte de deposito ou bloqueto bancario".
 

Puragrafo unico - A empresa que atrasa r 0 recolhiment o pagara mul ta de 1% ao dia ressalvado a
 
impossibilidade causal que sera j ust ificada pela empresa.
 

CL AuSU LA 38:' - Q UADRO DE AVIS S
 
As empresas colocarao a dis posicao do sindicato , quadros de avisos para afixacao de comunicados
 
oficiais de interesse da categoria, inclu sive folde r do Sindicato qu serao encaminhados previam ente ao
 
seto r cornpetente da empresa, para os devidos fins, incumbind -se este de sua afixacao dentro das
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24(vinte quatro) horas posteriores ao recebirnento. Nao serao perm itidas as rnaterias po lftico -parti dar ias 
ou ofens ivas a quem quer que seja. 

C ,A S LA 39" - REPRESE{ TA ,-AD SINDI CAL 
Para a representacao da entidade e participacao em encontros, palestras, reuni oes, assernbleias, 
congressos, cursos e outras prornocoes sindicais, ou de organisrnos oficia is, poderao ser ind icad os pelo 
Sindicato Profissional , e co m anuencia da ernpresa, ate 2 (do is) empregados por estabe lecime nto, no 
limite de 12 (doze) dias/an o, ca bendo ao indicado no regresso, a prova de parti cipacao no eve nto e 
recebimento das despesas j unto ao Sindicato que 0 indicou . 

Paragrufo prir ei ro - Na vigencia da prese nte convencao 0 presidente do sindicato profi ssional tera urn 
abono de c inco dias/ano, para tratar da representacao sindica l, mediante co rnunicacao previa ao 
empregador. 

Paragr: fo cgundo - Fica aco rdado que na data em que a entidade sindical profi ssional realizar e leicoes 
para nova co rnpos icao de sua diretoria e conselho fiscal, os componentes das chapas co ncorrentes na 
referid a e leicao serao liberados pelo empregado r nos dias das ele icoes, sem qualqu er descontos referentes 
a estes dias da rea lizacao das e leicoes. 

aragrafo terceirn - Tambem a empresa dispon ibilizara no dia das e leiyoes um lugar apropr iado para a 
co leta dos votos e faci litara 0 acesso aos associados aentidade sindical para exe rcer 0 seu voto. 

C .A. U"' ULA 40' - ACORDO.' F: ADITAM E NT OS A CCT 
Os Sindicatos representatives das categorias eco nornica e profissional ou 0 Sindicato Profi ssional e as 
Empresas, poderao firmar , respectivamente, aditamentos a presente ou Acordos Ind ividu als e/ou 
Coletivos de Traba lho, para especi fica r ou ampliar os direitos aqui estabeleci dos, inc lusive quanto a 
concessao de anteci pacoes sa laria is. 

CLAu S L A 41" - NEGOCI cxo P ERM ANENTE 
As partes se compromete m a se reunirern, quand o co nvocadas, de 04 (quatro) em 04 (quat ro) rneses, para 
reverem as c lausulas eco nomicas firmadas nesta Conve ncao Co letiva de Trabalho. 

C LAUSULA 42a 
- TAXA DE REVERSAO ASSISTENCIAL. 

As empresas descontarao na fo lha de pagamento do mes de j unho/2008, 0 percentual de: 4,0% (quatro por 
ce nto) do sa lario base , de todos os empregados abrangidos pela presente CCT, a titulo de reversao 
assistencial, no qual 0 refe rido valor devera ser reco lhido junto a entidade sindical na data do dia 
10/07/2008. 

Paraarafo Primciro: Os valores se rao recolhid os dir etamente na entidade de classe ou j unto atesouraria 
ou a Caixa Economica Federal, na conta n". 414-0, age ncia 0395 em nome do Sind icato dos 
Trabalhadores em Esta beleci rnentos de Services de Saude de Marin ga, ate 0 dia 10/07/2008. 

Paraarafo cgundo: As empresas deverao encam inhar ao STESSMA R uma relacao contendo 0 nome do 
empregado, 0 valor de seu sa lario base e 0 desconto e fetuado . 

Paragrafo Terceiro: 0 recolhim ento da aludida co ntribuicao efet uada fora do prazo estipulado no 
paragrafo prirneiro, aca rreta ra a empresa 0 acresci mo de mul ta no . nporte de 0,30% (zero vfrgula trinta 
por cento), ao dia de atraso , limitada a 2% (dois or ce nto), acresc i dosjuros legais, 
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Paraerafo Quarto - Para 0 empregado adrnitido na vigencia desta co nvencao a empresa deve ra recolher 
a taxa de reversao salarial e a contribuicao sindical, desco ntando-os na folha de pagarnento do segundo 
mes subseqiiente aadrnissao, desde que estes recolhimentos nao tenham sido efetuados anter iormente. 

CL' USULA ·Ua - PLANTAo ADI TANCIA 
Aos empregados que ficarern adisposicao da empresa, mediante escala de sobreav iso, fica assegurado a 
rernuneracao correspondente a1/3 (urn terce) do salario contratual, no per iodo esca lado, cujo beneflcio 
nao exclui 0 pagamento de horas extras efetivamente trabalhadas, quando das ernergencias. 

CLAu ULA 44" - ATEST ADOS 1 I ' DICOS E ODONTOLOCICOS 
OS atestados medicos fomecido s por profissional credenciado pela Previdencia Social, e os odontologicos 
de urgencia, serao bastante para a justificacao da ausencia no traba lho, salvo, se a empresa possuir medico 
do trabalho contratado, 0 qual podera exam inar 0 trabalhador e emitir laudo conclusive, 0 qual 
prevalecera. 

Paragrafo unicu - 0 empregador aceitara 0 atestado de acompanhante em casu de internamento 
hospitalar do filho de ate 14 (quatorze) anos de idade. 

CLA UL A 45 ~ - ASSJST I~NC I A DECESSOS - PLANO FUNERAL 
o ern pregador mantern 0 plano funeral que devera prever cobertura minima de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais) familiar, para 0 denominado decessos e mais R S 5.000,00 a titulo de seguro de vida para titula-Io 
por morte de qualquer natureza e R$ 2.500,00 para 0 conjuge, no valor total de R$ 2, 05, (dois reais e 
cinco centavos), com custeio integral a cargo do empregador, conforme planilha de custo elaborada pela 
Seguradora Vera Cruz - Vida e Previdencia. 

Paragrafo Primciro - 0 atendimento pela seguradora sera via 0800 555196 ou reembolso do valor 
contratado. 

Paragrafo S -gundo - A instrurnentalizacao do plano de decessos ocorrera mediante contratacao direta 
com 0 empregador ou mediante 0 sindicato profissional que ten! Ap6lice em nome dos beneficia ries, que 
recebera diretamente dos empregadores os valores mensais. 

Parugrafo crcciro - Para os empregadores que anuirem aAp6lice finnada pelo Sindicato Profissional, 
o valor mensal devera ser creditado na conta-corrente sob n°. 414-0, da Caixa Econorn iea Federal, 
agencia n° 0395, ou pago diretamente na tesouraria do Sindicato Profissional. 

CLr\ USULA .t6a - JORNADA REDUZmA 
As Ernpresas poderao contratar empregados com a jo rnada em regime de tempo parcial, nos termos do 
art. 58-A, da CLT e seus paragrafos. 

CLAu Sl A ·n a 
- BA CO DE HORAS 

Fica mantido nas Categorias (Economica e Profissional), ate 30/05/2009 0 regime de compe nsacao de 
horas de trabalho, denominado BANCO DE HORAS, na forma do que dispoern os paragrafos 2° e 3° do 
artigo 59, da CLT, com a redacao dada pelo artigo 6°, da Lei N.0.60 l de 21 de ja neiro de 1998, DEC.N.o 
2.490, de 04 de fevereiro de 1998 e, nos termos do incise Xlll, do artico 7°, da CF/88. 
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Par:igrafo , egundo: As boras trabalhadas em prorrogacao de jomada para fi ns de compensacao , no 
regime de Banco de Horas, nao se caracterizam co mo ho ras extrao rdi narias e, sobre elas nao incidirao 
qu alqu er adiciona l, sa lvo nas hip oteses d iscip linadas adiante: 

Paragrnfo Terceiro: 0 sis tema do BANCO DE HOMS poder a ser ap licado, ta nto para antec ipacao de 
horas de trabalh o, com liberacao posterior, quanto para Iiber acao de ho ras com rep osicao posterio r. 0 
sa ldo credo r de horas de cada trabal hado r poder a se r co mpe nsado da segui nte fo rma: folgas adicio nais 
seg uidas ao period o de fer ias; folgas co letivas, a crite rio da em presa; fo lgas ind ividu ais, negociadas de 
comum acordo entre 0 empregado e sua superv isao . Ai nda, a c rite rio da ernpresa, 0 empregado mesmo 
que nao te nha sa ldo credor de horas, podera ter fo lgas co letivas o u ind ividua ls, co m 0 co rresponde nte 
de bito no Ba nco de Horas, para posteri or co rnpe nsa cao. 

Paragrufo Quarto: Em qu alquer das s ituacoes ac ima, fica es ta be lecido que : a) no ca lculo de 
cornpe nsacao, cada hora t ra balh ada em prorr ogacao de j orn ad a de trabalho, se ra co mp utada como I (uma) 
hora de llbe racao ; b) a co m pe nsacao oco rrera no prazo de 12 (doze) meses; c) 0 saldo de horas (deb itos e 
creditos) ex istentes na apuracao do ba lance sera pago com 0 ac rescimo da prese nte CCT; d) todas as 
jornadas cu mp ridas pe lo trabalh ad or se rao co ns ignada s em ca rtoes-po nto, os qu a is serao conside rados 
para a apuracao da carga horar ia do peri odo co ntrata do; 

Paragrafo Quinto: a) Na hip6tese de resc isao do contrato d e trabalbo sem justa causa pelo 
cmprcgador, se m que te nha havido a co rnpensacao integra l das horas trabalhadas, sera fei to 0 co nfro nto 
entre as horas compensadas e as prorrogadas . Havendo cred ito a favor do trabalh ad or, este fara j us ao 
pagam ento das horas dev idas co mo extraordi na rias , com 0 adic ional previsto na c laus ula da CCT 
ap licave l as categorias aqui envo lvidas, ao preco vige nte por ocasiao da resci sao contratua I. Se houver 
debito pelo trabalh ad or as horas nao co m pensa das se rao perdoadas. 

b) No caso de ) dido de Iernissau pe lo mpregad o, event uais horas nao com pe nsa das pelo mesmo, 
serao descontadas de forma sim ples quando da rescisao co ntrat ual. 

Paragrafn Sexto: O s em pregados que nao qu iserem part icip ar do Ban co de Horas de verao co rnunicar por 
escrito ao empregador. 

ar:igrafo Set i 0: 0 Banco de Horas abrangera os trabalh adores incluidos nas escalas de traba lho, 
ficando ga rantido 0 dire ito de oposicao aos trabalhado res estudantes e aque les que tenh am urn seg undo 
emprego. 

Puragrafo Oitavo: As horas do Ba nco de Horas nao poderao se r co m pensadas com ferias do emprega do. 

Parugrafo ono: As Empresas deverao mant er qu adr o de debito o u c redito do sa ldo de hor as, e fornecer 
a cada 60 (sessenta) dias, extratos desse sa ldo aos trabalh adores. Aque les empregados que a prese ntarern 
debito de horas no Banco, quan do co nvocados pe la empresa co m antecede nc ia minima de 48 (quarenta e 
o ito) horas, e se negarem ao cum primento da escala, sofre rao desc nto no sa lario men sa1 do num ero de 
horas co rresponde ntes e 0 co nse quente nurn ero de horas no Banco, orque pagas . E tambern 0 trabalh ad or 
quand o preci sar oc upar 0 banco de hor as. devera co m unica r p escrito a empresa co m 72 hor as de I 
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Pa ragrafo Decimo: Toda vez que 0 trabalhador atingir 84 (oitenta e quatro) hora s como credor no Banco 
de Horas, devera compensa-las par cial ou totalm ente. 

Paragrafo Dec imn r imeiro: A adocao deste sistema de flexibilizacao de j orn ada de trabalh o nao 
descaracteri za 0 acordo de cornpensacao de jorn ada, consoante ali defin ido pelas entidades sindica is. 

Paragrafo De imo ._ cgu do: As horas credoras existentes no banco de horas ate 30104/2008 serao 
compensadas ate 30108/2008. Aquelas hora s incluidas no banc o a partir de 0 1/05/20 08 poderao ser 
compensadas ate 30107/2009. 

CL...\ su 48" - 01\-(lS8.:\0 D CONCI LIA<;AO PREVIA 
Fica rnantida a COMISSAO DE CONC ILIA yAO PR EVI A previ sta na Lei n°. 9958/2000, instituida por 
ad itivo a CCT de 2000/0 I. 

CLAuSULA 49" - 1\1 LTA CO VENCIO AL 
Pelo descumprimento de qualquer das clausulas acordadas, neste instrumento coletivo e em obed ienc ia ao 
disposto no arti go 613, VIII , da CLT, 0 empregador fica sujeito it multa de R$ 120,00 (ce nto e vinte 
reais), por acao, que devera reverter em favor da parte prejudicada. 

Paragrafo Unico - Em caso de descumprimento das clausulas aqui convencionada s, pelo Sindi cato dos 
Emprega dos ou mesmo , quando postular via seu corpo juridico parcelas ou valore s di sciplinados ou 
contraries as claus ulas e co ndicoes aqui norrnatizada s, fica sujeito aclausula penal de R$ 120,00 (cento e 
vinte reais), por acao. 

CLAuSUL 5)" - rND[NIZA<;AO ADJCI0 NAL 
As parte s em cumprimento a lei 7238 de 29/1 0/84 e visando dar tratamento uniforme ao pagamento da 
inde nizacao adicional, estabel ecem que: a) 0 tempo do av iso previa cumprido ou indenizado integra 0 

temp o de service para todos os efe itos legais; b) somado 0 tempo do aviso previa inden izad o ao co ntrato 
de trabalho edevida a indenizacao adici onal quando a projecao da contratual ocorrer no periodo de 1/41a 
30141de cada ana ; c) somado 0 tempo do aviso previa indenizado ao contrato de trabalho, nao edevida a 
inde nizacao adicional, quando a projecao do tempo do aviso previ a recair no perfodo posterior a 30/41 ou 
anterior a 3 1/3/ de cada ano . 

CLAu SULA 51" - CONVENTO ODONI OLOGICO 
OS empregadores integrantes da categoria pat ronal se obrigam a descontar em fo lha de pagament o dos 
seus emprega dos os valores referent es a adesao destes ao Conveni o Odont ologico instituido e mantido 
pelo sindicato laboral , mediante apresentacao, por es te , das respec tivas aut orizacoes de descont os ou 
alteracoes de autorizacoes de de scontos assinadas pelos trabalhadores, cuj o valor individual co nsta ra 
expressarnente de cada auto rizacao ou alteracao. 

CL"\USlILA 52" - DESCO TO EM FOL HA -CONVENIO 
Fica acordado que todos os empregadores dentro do prazo maximo de 60 dias a contar da data da 
ass inatura desta conv encao facarn com os bancos de sua preferenci 0 ac ordo para ernprest imo a seus 
funcionarios com desconto em fo lha de pagamento visando ass i beneficiar 0 trabalhador , mediante 
aco rdo firm ado com 0 band a e cen trais sindi . . ., e de acordo com Medida Provis6ri a n. 130, de 17 de 
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seternbro de 2003 publicados no DOU em 18/09/2003 , e pelo Decreto n°. 4.840 de 17 de setembro de
 
2003 publicad o pelo DOU em 18/09/2003.
 

CAUSLJLA 53" - ASS EDIO ·tORAL.
 
As partes efetuarao politica de combate ao assedio moral, realizand o conj untamente cursos, palestras,
 
informativos e outros meios, diretamente no local de trabalho.
 

CLAu SULA 54 - FERIADOS
 
Fica garantido 0 pagamento ou folga do trabalho nos dias de feriados da zero hora as vinte e quatro horas.
 

CLAu s LA 5" - CTP . AUSENCIA. CRIME.
 
Alerta-se aos empregadores que se encontra em vigor a Lei 9.983/2000 , que alern das penalidades
 
normais e rnultas, alterou 0 c6digo penal e definiu como crime a ausencia das contribuicoes ao INSS e de
 
outros tributos.
 

CLAus LA 56" - FORO
 
Fica eleito 0 foro da Comarca de Maringa como 0 competente para dirimir toda s as duvidas oriundas da
 
presente Convencao Coletiva de Trabalho. 0 presente aj uste 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 territorial.
 

Maringa, 2S de Junh o de 2008. 

Maring~. 2 S , 1., . 
de~? 
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