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CONVEN<;AO COLETIVA DE TRABALHO 2009 - 2010 

S/l\'DfCATO PATRONAL: SINDfCATO DOS LA BORA TORfOS DE ANALISE E PATOLOGIA 
CLINICA, ANA TOMfA E CfTOLOGIA DO 
PARANA. 

SINDlCATO DOS TRABALHADORES: SJNDICATO DOS TRABALHAL>ORES EM 
ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DE 
MARJNGA E REGI ' 0. 

CLAUSULA I'. - VIGf:NCIA. LEGITIMIDADE 
Fste instrumento teni vigencia de 12 (doze) meses, contados a partir de 01.05.2009 com termino para 
30.04.20 10. 

1)lIragrafo Primeiro - Os Sindicatos supra qualificado, firmam a presente CONVENc;:Ao 
COLETIV A DE TRABALHO, abrangendo os LABORA TORIOS DE ANALISE E PA TOLOGJA 
CLiN1CA. ANA TOMIA, E CITOLOG IA e delll ais estabelec imcntos similares, existentes na seguinte 
regiao: Maringa, Aquidahii, Floriano, Cia norte, C ""porema, Ind iaRopolis, ,l apu ni , Ju~sara , 

Rondon. Silo Tome, Tapejara, Astorga, Atalaia, Colorado, Or. Camargo, Floral , Flore_~ta, 

Florida, Guaraci, Igullra~ u , Itambe, Ivatuba, Lobato, Mal\d agua~u , Mandagutlri, Maraba, 
,\1arialv3, MURhoz de Melo, Nos a SeRbora d as Cra~as, Ourizona, Pai~andu , I)ol·to Sao Carlos, 
I'rcsidcnle Castelo Branco, Santa Ft, Santa Ines, Sao Carlos do hai, Sao Jorge do " 'lli, Siio 
Lu;z, Sao Manuel , Sanlo Imicio, Sllrandi e Tupina mba, 

I'unigrafo Segundo· 0 sindicato patronal reconhece no sindicato laboral Jegitimidade para rea li Lar a 
rresente negociayao coleti va, bem como para atuar como subs tilulO processLlal em beneficio dos sells 
associados e ajuizar ayoes de cumprimento em caso de inadilllplemento das chiusulas econOmicas. 

CL6.l SliLA 2", - CORRE( AO SALARIAL 
E concedida a categori a profissional a atualizayao salari a! de 6% (Seis por cento), sobre os salarios 
3uferidos pelos trabalhadores no mes de abri1/2009. Sendo qne as diferenyas em virtude do presente 
reaj ustc da fo lha de pagamento dos meses de Maio e Junho de 2009, serao pagos na foJha de 
pagamento do mes de Ju!ho de 2009, ate 0 5° dia util de Agosto de 2009 . 

Panigra.fo Primeiro - Com a aplicayao do reaj uste previsto 1 sta CJaus ul a tica lll e 
quaisquer di ferenyas salariais ex istentes no periodo de lllaio/2 0 I abri J/2009. 
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Pan\.grafo Terceiro - Fica acordado que os pisos salanal s para Jornadas de 44 horas semanais passam 
a vigorar com os valores abaixo, islo a partir de 01 /05 /2009: 

3) - Conlinuo Zelador (a), Servenle , Faxineira, Auxiliar de Serviyos Gerai s, Vigia e exercentes de 
funyao de Lavagem e Esterilizayi'lo de materiais. .... .......... .. .. ...RS : 485,00 

b) - Recepcionista Datilografo, Telefonista, Auxiliar de Escrit6ri o, Auxiliar de Coleta, Auxi liar de 
Departamento de Pessoal, Auxiliar de Compras e Faturamento, Almoxarife. . ... .. R$: 500,00 

c) - Auxiiiar de Pianlao, Ofici al de Coleta, Tecnico de Anali ses Patol6gicas, Controle de Qualidadc, 
Citorecnico ......... ................. . ........ ... .. . ..... ....... ... ............ .. ... ..... RS: 545,00 

d) - Auxiliar de Enfennagem. .. .. ........ ..... . ......... ....... ......... ...... .............. ... .... .. ... ...... .... . RS: 590,70 


e) - Auxiliar de Laborat6rio ................. _... ...... ......... ... .... ..... ........ ........ ................. ...... ........ . RS: 761,10 


t) - Tecnico de Laborat6rio .. .. ..... .. .. .. ... .. ... R$ : 810,20 


g) - Biomedico, Bi610go, Plantonista, Contador, Gerente Tecnico, Relayoes Publicas, Enfermeiro, 

Diretor, demais Empregados contralados em virlude de fonnayilo de nivel superior . R$: 1.400.00 


Pllragrafo Quarto: Fica assegurado 0 direito adquirido dos empregados que estej am exercendo 

alUalmenle as funyoes de auxiliar ou de tecnico de laborat6rio, bem como dos que possuam carga 

ho raria e/ou salarios superiores aos previstos nesta clausula. Nao havera equiparayao entre os 

cl11pregados admitidos ate julho/97 e os que venham a ser contratado a pal1ir de agosl0/97 , dentro dos 

parametros fi xados nesta clausula. 


CLAl'SULA 3' - PREI'VlIO ASSIDUIDAOE 

Sen! cOllcedido um premio assiduidade correspondente a 10% (dez por cento) do salario base ao 

ernpregado qne nao possuir, qualquer atraso ou fa lta, durante 0 mes, nem mesmo as ausencias lega is, a 

ser pago destacadamente. 


Paragrafo ( Ioieo: Fica acordado que 0 premio de assiduidade sera concedido nos casos de licenyas 

gala ou IIno, na concessao de li cenya premio e na compensayao por banco de hora. 


CLAuSULA 4' - ADl C IONAL POR TEMPO DE S ERVIC;:O 

Fica lixado 0 adicional pOI' lempo de serv iyo cOITespondente a 0,5% (meio cento) por ana de servi yo 

tmbalhado na mesma empresa, incidente sob,e 0 sal i rio base do empregado , limitado a 10 (dez) anos , 

a ser pago deslacadamente. 


Pariigrafo Primeiro - Fica assegurado que 0 adicional por tempo de serviyo nao sera descontado 

prororcionalm.:nte. em caso de falta justificada por atestado medic li cenyas ala ou luto, na c nccss50 

de licellya premio e na compensayao por banco de hora. ~ 
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PHagrMo SC~lIlldO . Garante-se aos empregados constantes da folha de pagamento do mes de 
jUl1.ho/2000,0 crcentual integral ate entao recebido, passando 0 novo adicional a ser regido pelo caput 
a partir do mes de julho/2000, 

Pariigrafo Terceiro - Aos empregados que (inham 10 anos ou mais, de servi<;o na mesma empresa, 
rica garantida a manutenc;ao do percentual pago na folha de pagamento de ab ri1/ 1999, valor que 
pcrmaneceni inalterado. 

CLAUSULA 5' - HORAS EXTRA.S 
As horas extras serao remuneradas com 0 adicional de 60% (sessenta por cento) ate 0 limi te de 50 
(cinqUenta) horas mensais e de 120% (cento e vinte por cento) para as que excederem este numero , os 
quais incidirao sobre 0 val or do salario/hora normal, ressalvada a ex istencia de acordo de 
compensayao. 

Panigrafo Unico - fi ca convenciollado que ap6s a segunda hora extra de cada di a sera fom ecido ao 
trabal hadar lanche gratui tamente, 

CLAUSliLA 6' - ADI CIONAL NOTURNO 
o ad icional notUl11O sera de 45% (quarenta e cinco por cenlO) e tera como base de ca lculo 0 sa lario 
base do empregado. Sera dev ido no trabalho executado das 22hsO Omin as 05hsOOmin horas do dia 
seguinte. 

Paragrnfo Primciro: 0 adicional notUl11O sera pago integral no mes em que 0 empregado gozar a 
liceny3 premio, licenyas gala ou luto, na concessao na compensayao por banco de hora. 

Paragrafo Segundo: A hora notUl11a sera considerada reduzida, nos terrnos do artigo 73, § 1° da e LI. 

Paragrafo Terceiro - A hora noturna desde que laborada em regime extraordinario a jOl11ada do 
empregado devera ser incluida no Banco de Horas na raZ30 de I hora e 27 minutos. 

"aragrafo Quarto - 0 adic ional notUl11O sera pago quando 0 labor ocon er em feriado, mesmo que 
tcnha havido a folga compensat6ria e nas ausencias legais, quando noturno e habitual 0 labor do 
emprcgado. 

CLA u SULA 7' - AOICIONAL DE INSALUSRIDADE: 
Fica fi xado urn adicional de insalubridade de: 

Pariigrafo Primeiro - 20% (v inte por cento) , sobre 0 salario minimo nacional para os empregados que 
atuam em manipula<;:ao de material, Javagem e esteriliza<;:ao de materiais, distribui<;:ao, co leta e exames. 

Paragrafo Segundo - Fica assegurado que 0 adicional de 'nsalubridade nao sera descontado 
proporc ionalmente em caso de falta j ustificada por atestado me I 0 , Jicen<;:a gala ou luto, na concessao 
de licenya premio e na concessao par banco de hora. W 
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CLAUSULA 8" - DAS FERJAS E PROPORCIONAIS 

A concessao de ferias podeni ocorrer em dois periodos, garantida a durayao minima legal para cada 

pcriodo. i ·lo caso de jornada de 12 x 36, 0 inicio das ferias devera coincidir com aquele de escala de 

trabal ho. 


J'nragrafo Primeiro - Nos cas os de pedido de demissao, 0 empregado que possuir mais de 06 (seis) 

meses de serviyo e menos de 01 (um) ana fani-jus ao recebimento das feri as proporcionai s. 


Paragrafo Segundo - Sugere-se aos empregadores a elaborayao de esca la de ferias, ressalvando a 

pvssih ilidade de cancelamento da programayilo por parte da empresa, diante de situayoes 

emergenclals. 


Panlgrafo Terceiro - Sempre que as ferias forem concedidas apos 0 periodo legal a empresa devera 

paga-Ias em dobro, conforme 0 artigo 137, da CLT. 


CLAUSllLA 9' - GRATIFICACAO DE FERIAS 

Fica assegurada lima gratificayao em valor equivalente a )/3 (urn teryo) da remunerayao, que sera paga 

aos empregados por ocasiao da concessao das feri as, nos termos da Constituiyao Federal. 


Pan'tgrafo Primeiro - Fica acordado que os empregadores efetuarao 0 pagamento das tcrias 02 (doi s) 

dias antes do inicio da mesma. 

Paragrafo Segundo - Fica acordado que a empresa que optar por ferias coletivas devera obedecer 0 


seguinte: a) ferias coletivas de 10 dias consecutivos. b) ferias coleti vas de 20 dias, c) ferias de 30 d ias. 


CLAUS[JLA 10' - ESTA.B ILlOADE DO ACIDENTADO 

Ao emprcgado que sofreu acidente de trabalho, mediante comunicayao da CAT, fica assegurada a 

estabilidade de 12 (doze) meses no emprego, na forma do art. I 18, da Lei nO. 8213/91 e sua altera<;:ao 


C LAUSlJLA 11' - ESTABILIDADE AO APOSENTANDO 

a s empregados que comprovarem ate 0 ato da resci sao contratual estar a 12 (doze) meses da aqui siyao 

do direito II aposentadoria por tempo de serviyo ou idade e, desde que 0 seu contrato de trabalho na 

mesma empresa tenlla pelo menos 05 (cinco) anos de durayao, adquirirao estabilidade no emprego, a 

exccyao da ocorrencia de justa causa, na fo rma da lei, devidamente comprovada. 


Paragrafo UlJico - Aposentado 0 empregado, qualquer que seja a especie (especial, proporcionaL 

tempo de serviyo, idade), caso seja despedido pela empresa esta devera pagar a multa do FGTS, 

rel ativamente ao tempo de serviyo prestado ao empregado. 


CLAlJSULA 12' - ESTABILIDADE OA GESTANTE 

Egarantida a estabilidade de emprego aempregada gestante, desd~ a confirmayao da graYidez ate 05 

(cinco) meses apos 0 parto, devendo a mesma apresentar ao pregador, mediante contra recibo, 

alestado medico oficial comprobatorio do est ado gravidico. 
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I'aragrafo Primciro - Caso nao apresente a empregada a comprovayao de seu estado grav idico, 
rclativamente ao contrato de trabalho extimo, no prazo de 60 (sessenta) dias da resc isao contratual, 
tem-se que a mesma renunciou ao direito it estabilidade ou ocultou 0 seu est ado gravidico para fins 
legais . 

Paragrafo 'cguodo - Edevido tambem it segurada que adotar ou que obtiver a guarda judicial para 
fins de adoyao de cri anya, nas seguintes condiyoes: a) - se a crianc,:a river ate urn ano de idade, 0 

salario matemidade sera de 120 dias; b) - se a crianya tiver mais de urn ano e ate quatro anos de idade. 
o salario matemidade sera de 60 dias; c) - se a crianya ti ver mais de quatro de idade, 0 salario 
maternidade sen! de 30 dias. 

Panigrafo T erce iro - 0 salfuio rnatemidade com todos os adicionais previstos na CCT, para a 
empregada epago pela empresa. Para as dernais, inclusive, a segurada que adotar ou obtiver a guarda 
judicial para fins de adoyao sera pago pelo INSS. 

CLAUSULA 13' - L1CEN(:A )HEMIO 
Fanl jus a 07 (sete) dias de li cenya remunerada, 0 empregado que, na vigencia desta Conven~ao, 
completar 03 (u'es), 06 (seis), 09 (nove) , 12 (doze), 15 (quinze) , 18 (dezo ito), 2 1 (vinte e urn), 24 
(vinte e quatro), 27 (vinte e sete), 30 (trinta) anos e 33 (trinta e tres) anos de serviyos con tinuos na 
mesma empresa. 

Pa ragrafo Prinwiro - A falta de fruiyiio pelo empregado da licenya retro , ate a aquisiyiio da proxima 
licenya, implica em renuncia dela e isenta 0 empregador de qualquer pagamento em dinheiro. 

Panlgrafo Srgundo - A licenya premio quando indenizada na resc i s~o sera pelo valor da 
remunerayiio. (sa lario bruto) 

CLAUSULA W - JORNADA DE TRABALHO - COMPENSA(:.AO 
Em decorn!ncia da peculiaridade das ati vidades desenvolvidas pela categoria abral1gida por esta CCT. 
e, tendo em vista os setores que atualmente fazern turnos continuos, fi ca pactuado para todas as 
empresas, sem a necess idade de acordo individual de compensayiio , e desde que respeitado 0 limite de 
220 horas mensais, a adoyiio das seguintes jomadas; a) - Jomada de trabalho de 12x36 horas (doze 
horas de trabalho com folga nas trin ta e seis horas seguintes), para 0 periodo lJotumo ou diumo; b) -
Jomada de trabalho de 6x12 horas, isto e, de 6 (seis) horas diarias, com um plan tao de 12 (doze) horas 
na semana, em qualquer dia; c) - Jomada de Irabalho de 8:48 (oito horas e quarenta e oilO minutos) 
diarias, para compensayao daquelas horas de sabados, ressalvando-se 0 direito daqueJes empregados 
contratados parajornada de 8 horas diarias de segunda a sex ta-feira. 

Panigrafo Primeiro: Nas jornadas acima se encontra implicita a compensa<;iio de horario e nao serao 
devidas quaisquer horas extras pelo seu cumprirnento. 

Panlgrafo Segundo: No sistema de 12X36 horas, ja se en co 
domingos trabalhados. 
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Paragrafo Terceiro: Fica convencionado que as empresas remunerarao de forma Simples, alem do 
salario mensa I normal, (odas as horas trabalhadas em feriados Nacionais, Estadual, Municipal e 
Religiosos domingo de pascoa, finados , inclusive daqueles feriados que co incidirem com a domingo 
em qualquer sistema de jomada ( 12x36 horas, 6x 12 horas) , fi cando facultada a empresa a concessao 
de fo lga compensat6ria quando entao se ra indevido a pagamento 

Paragrafo Quarto: Considerando que no trabalho notumo 0 empregado fica imposs ibilitado de sair 
do local de trabalho em face da ausenci a de transporte coletivo publico, fica pactuado que as empresas 
permitirao que as em pre gad os permane,am durante 0 intervalo de uma hora de descanso, sem 
acrescimo na sua jomada de trabalho, para a turno 12 x 36, no refei t6rio au local destinado para 
descanso, sem que est a permanencia caracterize horas extras, salvo se existente trabalho durante este 
intervalo. 

Panigrafo Quinto: Para as jomadas de seis horas teriio os empregados urn intervalo intrajornada de 
15 (quinze) minutos e, para aquelas jomadas superiores a 6 (seis) horas fruirao de uma hora no 
minimo para interva lo. Tais intervalos seriio anotados nos cartiies-ponto, cxceto os quinze minutos 
para lanche. 0 trabalhador que nao fruir 0 intervalo de 1 (uma) bora, devera comunicar par escrito ao 
Departamento Pessoal da Empresa de sua omissao. Ao assinar 0 cartao-ponto 0 empregado, sem 
reali zar qualquer ressalva quanta it frui yiio do intervalo de uma hora, tem-se que este foi fruido. 0 
empregado tera no maximo 10 (dez) dias utei s para assinar 0 caltiio-ponto ap6s 0 encerramento deste. 

CLAUSULA IS' - A L TERA(:AO DO CONTRATO DE TRABALHO 
Nos tcrmos do art. 468 da CL T, nos contratos individuais de trabalho, qualquer alterayao do contrato 
de trabalho, so mente se ra I icita com a cOl1cordancia do empregado, e a inda assim, desde que nao 
resulte direta Oll indiretamente em prejuizo para a mesmo. 

CLAuSliLA 16" - AUSENCIAS LEGAlS 
As ausencias legais a que aludem as incisos II, III e IV, do artigo 473 , da CLT, respeitados as criterios 
mais vantajosos, ficam ampliados para: a) - 5 (cinco) dias Dte is, em caso de casamento; b) - 5 (cinco) 
dias consecutivos, no cas a de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana, para os 
empregados do sexo masculino; c) - 5 (c inco) dias consecuti vos, no caso de falecim ento de pai, mae, 
irmiios e filhos ou conjuge, ou de pessoa declarada em CTPS, como dependentc economico ou 
parceiros com relacionamento estavel, com comprova,ao posterior do fato ocorrido; d) - 02 (doi s) dias 
conseclltivos, no caso de falecimento de sogro, sogra, av6 e avo , bisav6 e bi savo. 

CLAuSULA 17' - CURSO DE ~iVEL PROFISSIONA LI ZANTE 
As empresas poderiio assegurar ao empregado a tl ex ibili zar;iio de sua jomada de trabal ho, sem reduyao 
de sua duraC(iio , quando 0 mesrno requerer matricula nos cursos Tecnicos e de Auxili ar de Laborat6rio. 

CLA SULA IS' - EMPREGADO ESTUDANTE 
o empregado estudante recebera facilidades da empresa para ade u;oao de seu horari o de trabalho, 

quando se matricular em cursos atinentes it sua profissao , possib' I 


desde que venha beneficial' seu trabalho. ,do " " "0 ","'0, 
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CL..\.USliLA 19' - ABONO DE FALTAS DO ESTlIDANTE 
Egarantido ao empregado es tudante 0 abo no de suas faJtas ao trabalho quando da prestas:ao de exames 
escolares em honirio diverso das atividades escolares nonnais e, naqueles dias em que participar de 
concurso vestibular, no horario das provas, desde que seja 0 empregador comunicado com 
antecedencia 72 (setenta e duas) horas, sendo comprovada a par1.icipayao, posteriorrnente, em 10 (dez) 
dias. 

CLAU ULA 20' - DANIFICA<;:AO DE MATE RI L 

Fica vedado 0 desconto no salilxio do empregado ou mesmo imposis:ao de pagamento, por danili cas:oes 

de equipamentos de trabalho, usados no exerc icio das fun s:oes, exceto nos casos de impericia, 

imprudencia, negligencia ou dolo. 


CLAUSliLA 21' - UNJFORMES 

Em caso de exigencia pela empresa de uniformes, estes serao fomecidos gratui tarnente pclo 

empregador, em numero de 2 (dois) pOI ano , ficando 0 ernpregado responsavel pelos mesmos, os quai s 

devern ser devolvidos por ocasiao da rescisao contratual. 


CL.'\US liLA 22' - PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISOIUAS 

Na rescisao contratual, fl carn os ernpregadores obri gados a dar baixa na Carteira de Trabalho ate 0 1° 

dia util imediato ao tennino do contrato ou ate 0 10° dia contados da notificas:ao de demissao, quando 

da ausencia de aviso previo , indenizas:ao do mesmo ou dispensa do seu cumprimento, e, no mesmo 

prazo, proceder ao pagamento dos haveres devidos na quitas:ao . Na hi potese da mora ser motivada pela 

ausencia do empregado, a empresa cornunicani, por escrito e contra recibo, ao Sindicato Profissional, 

que tera 5 (cinco) dias para sua manifestas:ao. Persistindo a ausencia, fic ara a empresa desobrigada de 

qualqLler sans:ao. 


Panigrafo u.nico - 0 pagamento das verbas resc is6rias deverit' ser feito, sem qualquer acrescimo, ate 0 


ultimo dia legal, sendo que se 0 mesrno recair no sabado, domingo e feriado, 0 referido pagamento 

devera ser rea lizado ate 0 ultimo dia (Itil que anteceda 0 prazo legal. 


CL.\lISl1I.A 23' - AVISO PREVIO 

() a\ iso pre\ io sera obrigatoriarnente comunicado pOl' escrito ao empregado e devera especificar a 

natureza da dispensa (sem justa causa ou com justa causa), mediante contra-recibo, devendo esclarecer 

se 0 empregado deve ou nao trabalhar no periodo. 


Paragrafo Primeiro: 0 aviso previo devera conter 0 dia, local e horario de recebimento das verbas 

rescis6ri as . 


Pariigrafo Segundo: Durante 0 prazo do av iso prevlO, dado peJo empregado, ticam vedadas as 

alteras:oes nas condiyoes de trabalho, inclusive transferencia de local, honirio ou qualquer outra 

alterayao, sob pena de rescisao imediata do contrato de tr" , ho, respondendo a empresa pelo 

pagamento do restante do aviso previo e demais verbas r s' s6rias. Quando for demissionario 0 


trabalhado r, sera possivel a alteras:ao do local de trabalho. ~ 
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CLAUSULA 24' - JUSTA CAUSA 
o empregado desped ido pOI' justa causa, deve receber da empresa comunicayao escri ta com a 
dcclarayt'io do motive determinante, nos termos do art. 482, da CL T au outr~ dispos itivo legal 
infringido pelo trabalhador. 

CLAu ULA 25' - CO IPROVANTES DE PAGAMENTO 

Ficam obrigados os empregadores a fornecerem envelopes de pagamento ou contracheques, 

discri minando as importancias da remunerayao e os respectivos descontos efetuados, inclusive 0 valor 

a ser recolhido ao fGTS. 


CLAuSULA 26' - ERRO NA FOLIJA DE PAGAMENTO 

No caso de ocom~nc ia inequivoca de diferen9a de sa lario na folha de pagamento ou adi antamento, em 

prejuizo do empregado, a empresa se obriga a efetuar 0 pagamento da respect iva di ferenya no prazo de 

ate 03 (tres) dias uteis, contados a partir da data da constatayao da diferen<;:a. 


CLAuSULA 27' - PAGAMENTO IlR SALARJO FORA DO PRAZO 
o pagamento do salario mensal deve se r rea lizado na fo nna e prazo lega l. 0 pagamento sa larial fora 
do prazo irnplicanl na multa de 0,30% (zero virgula trinta par cento), di a de atraso, que sera ca lculado 
sobre 0 valor liquido dev ido e devera ser regulati zado ate a folha de pagamento seguinte. 

CLAu SULA 28" - CRECHE 

Os estabelecimentos que tenham em seu quadro 30 (tri nta) ou mais mulheres com mais de J 6 

(dezesseis) anos de idade, propiciarao local ou manterao convenios com creches para guarda e 

assistencia dos filhos menores de acordo com 0 texto da Consol id a<;:ao. 


cLA rsULA 29' - ALlM ENTACAO 

Os estabelecimentos abrangidos pela presente CCT fomecerao refei<;:oes gratuitas a seus empregados, 

quando os mesmos laborarem nas jornadas de 12x36 e nos plantoes de 12 horas, cujo beneficia nao 

integrara a remunera9ao do trabalhador. 


Paragrafo Unico: 0 lanche devera consistir de, no minimo, leite, cafe, pao com marga ril1a ou outro 

complemento e sera ofertado aos empregados em jomadas de seis hOl'as au mais. 0 almoyo e au jan tar 

devera ser de boa qual idade. Tais utilidades nao terao natureza sa lar i a l~ 


CLAuSULA 30' - AMAMENTACAO 

Durante 0 perfodo de aleitamento materno, ass im cornpreendido ate que a crianc;a complete 6 (seis) 

meses de idade, as empresas concederao a empregada 2 (dois) interva los de 30 (tTinta) minutos cada 

um, podendo ser eumulati vos. 

CL ' U 'ULA 31 ' - EXA~IES DE SAUUE 

OS exames reali zados quando da admi ssao, demissao e outros determinados por lei , ou d" 

conveniencia do empregador, serao por ele custeado. Deverao s ealizados os teste .para se de ectaT 

AIDS e HEPATITES C e D desde que solicitados pelo Medico Trabalho. ~ 


~ 
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CLAUSlJLA 32' - SALARJO DO SUBSTTTUTO 

Enquanto perdurar a substituiyao meramente eventual, com periodo superior a 30 dias, a cmpregado 

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


CLAuSllLA 33' - CIPAS 

.1,S empresas se obrigam a constituir, durante a vigencia desta Convenyao, Comissoes Internas de 

Prevenyao de Acidentes - CIPAS, na fonna da lei e, devera a empresa comunicar par escrito JlO prazo 

de dez dias uteis ap6s a realizayao das eleiyoes, a lista dos eleitos (titulares e suplentes). mediante 

protocolo junto ao Sindicato. 


CLAuSULA 34' - LOCADORAS DE MAO-DE-OBIlA. 

Fica proibida a contratayao pelas empresas, de qualquer servi yo ou tare fa, por meio de prestadoras de 

mao-de-obra, exceto os serviyOS especializados, trabalho temporario ou aqueles que digam respei to a 

ativ idade meio dos empregadores. 


CLAuSULA 35' - AliXiLIO -TRANSPORT E 

Nos tennos da Lei nO. 7.619/87, e do Decreto nO. 95.247, nenhum trabalhador poden't arcar com mais 

de 6% (seis por cento) de seu salario base, para fazer frente as despesas de locomoyao no !rajcto 

residencia-trabalho e vice-versa, sendo que 0 excedente devera ser custeado pelo empregador na forma 

da kgisla,ilo pertinente. 


CLAuSULA 36' - RETEN(:AO DA CTPS - INDENIZA(:A.O 

As empresas que retiverem a CTPS do empregado ap6s 0 prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

efetuarao uma indenizayao conespondente ao valor de urn dia de salario, par dia de atraso, desde que 0 


empregado tenha requerido por escrito esta devoJuyao. 


CLAuSULA 37' - AUTORlZA(:AO 00 DESCONTO 

As empresas efetuarao descontos em folha de pagamento a partir de 0 ]/0512 009, no valor de R$: 8,50 

(Oil o reais e Cinquenta Centavos), inclusive no mes das feri as, de todos os trabalhadores, desde que 0 


mesmo seja filiado ao Sindicato profissional, em favor deste referente its mensalidades sindicai s na 

forma do art. 545 da CL T, devendo recolhe-Ias urn dia ap6s 0 pagamento dos empregados, mediante 

pagamento diretamente no sindicato profissional ou dep6sito ou bloqueto bancario nas contas do 

sindicato profiss ional, devendo a empresa apresentar na tesouraria do mesmo, a listagem dos s6cios 

acompanhada dos valores dos respectivos descontos e do xerox do comprovante de dep6sito ou 

bloq ueto bancario" . 


Panigraro unico - A empresa que atrasar 0 reco lhimento pagani multa de 1% ao dia ressalvado a 

impossibilidade causal que serajustificada peJa empresa. 


CLAuSULA 38' - QUADRO DE AVISOS 

As empresas colocarao it disposiyao do sindicato, quadros de avisos para afixayao de comunicados 

oficiais de interesse da categoria, inclusive folder do Sindicato que rao encaminhados prev iamente 

ao setor competente da empresa, para os devidos fins, incumbind este de sua aflxayao dentro das 

24(vinte quatro) horas posteriores ao recebimento. Nao ser' pelmitidas as rna . 'as 

partidarias ou ofens ivas a quem quer que seja. 


9 
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CLAUSliLA 39' - REPRESENTA(:Ao SI NDICAL 

Para a representayao da entidade e partici payilo em encontros. palestras , reUnioes, assemblel3s 

congressos. cursos e outras promoyoes sindicais, au de organismos ofi ciais. poderao ser ind icados pelo 

Sindicato Profiss ional , e com anuencia da empresa, ate 2 (doi s) empregados por cstabelecimento. no 

limite de 12 (doze) dias/ano, cabendo ao indicado no regresso, a prova de parlicipayao no evento e 

recebimento das despcsas junto ao Sindicato que 0 indicou. 


Paragrafo primeiro - Na vigencia da presente convenyao 0 presidente do sindicato profissional teni 

urn abono de cinco dias/ano, para tratar da representa<;ao sindical, mediante comunica<;1io previa ao 

empregador. 


Parngmfo segundo - Fica acordado que na data em que a entidade sindical profissional reali zar 

eleiyoes para nova composi<;ao de sua diretoria e conse lho fiscal , os componentes das chapas 

concorrentes na referida eleiyao serao liberados pelo empregador nos dias das eleiyoes, sem qualquer 

descontos referentes a estes dias da realizayao das eleiyoes. 


Paragrafo lerceiro - Tambem a empresa disponibil izani no dia das eleiyoes lim lugar apropri ado para 

a colel,r dos votos e faci litani 0 acesso aos associados aentidade sindical para exercer 0 seu voto. 


CLAUSULA 40' - ACORDO, E ADITAME~TOS A CCT 

Os Sindicatos representativos das categorias economica e profissional ou 0 Sindicato Profissional e as 

Empresas, poderao firmar, respecti vamente, aditamentos a presente ou Acordos lndividuais e/ou 

Coletivos de Trabalho, para especificar ou ampliar os direitos aqui estabelecidos, inclusive quanta a 

concessao de antecipayoes salariais. 


C LAUSULA 41' - NEGOCL4.C 4.0 PERMANENTE 

As partes se comprometem a se reunirem. quando convocadas, de 04 (quatro) em 04 (quatro) meses, 

para reverem as clausulas economicas firmadas nesta Conveny80 Coletiva de Trabalho. 


CLAUSULA 42' - TAXA DE REVERSAo ASSISTENCIAL. 

As empresas descontarao na fo lha de pagamento do mes de julho/2009 , 0 percentual de 4,% (quatro 

por cento) do salario base, de todos os empregados abrangidos pela presente CCT, a titulo de reversao 

ass istencial , no qual 0 referido valor devera ser recolhido junto a entidade sindical na data do dia 

10/08/2009. 

Paragrafo I'rimeiro: Os valores serao recolhidos diretamente na entidade de classe ou junto a 
tesouraria ou a Caixa Economica Federal, na conta nO. 414-0, agencia 0395 em nome do Sindicato dos 
Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviyos de Saude de Maringa, ate 0 dia 10/08/2009. 

Panigrafo Segundo: As empresas deverao encaminhar ao STESSMAR uma rela<;ilo contendo 0 nome 
do empregado, 0 valor de seu sa lario base e 0 desconto efetuado. 

Paragrafo Tcrceiro: 0 recolhimento da aludida contribuiyao efet 
. panigrafo primeiro, acarretara it empresa 0 acrescimo de multa 
trinta por cento). ao dia de atraso, limitada a 2% (dois por cento). 
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Par:lgrafo QUarlO - Para 0 empregado admitido na vigencia desta convenc;:ao a empresa deven\ 
recolher a taxa de reversao sal aria I e a contribuiyao sindical , descontando-os na folha de pagamento do 
segundo mes subsequente a admissao, desde que estes recolhimentos nao tenham sido efetuados 
anteriormente. 

CLAUSULA -13' - DIREITO 1)£ OPOSI<;:AO A TAXA DE REVERSAO SINDICAL 
Em cumprimento a Ordem de Serviyo de N°. 0 1 de 24 de Maryo de 2009, Publicada no Boletim 
Adm inistrativo de n° 06-A de 26/03 /2009 , do Ministro do Trabalho e Emprego, fica assegurado aos 
"empregados nao associados", 0 DIRElTO DE OPOSJ<;:AO a "Taxa de Reversao Sindical Ou 
Assistencial", prevista nesta CCT, que devera faze-I o no prazo de 10(dez) dias, a contar da data de 
homologayao da presente CCT. 

Par:igrafo Primeiro: 0 empregado nao sindicalizado, que quiser exercer seu direito de oposiyao a 
taxa de reversao sindical ou assistencial devera faze-I o, atraves de calla a ser protocolada junto a 
secretaria do sindicalo, ou enviada vi a "AR" aviso de recebimenLo via correio, denlro do prazo 
estabelecido no caput da presente c1ausula. 

CLAUSULA 4 .. ' - PLANTAO DISTANCIA 
Aos empregados que ficarem a di sposiyao da empresa, mediante escala de sobreaviso, tica assegurado 
a remunerayao correspondeote a 113 (urn teryo) do salario contratual, no perfodo escalado, cuj o 
beneficio nao exclui 0 pagamento de horas extras efetivamente trabalhadas, quando das emergencias. 

CLAUSU LA 45' - ATESTADOS MEDICOS E Ol)ONTOL6cICOS 
Os atestados medicos fornecidos por proti ssional credenciado pela Previdencia Social, e os 
odonto16gicos de urgencia, serao bastante para a justificayao da ausencia no trabalho, salvo, se a 
empresa possuir medico do trabalho contratado, 0 qual podera examinar 0 trabalhador e emilir lalldo 
concl usivo, 0 qual prevalecera. 

I'anigrafo unico - 0 empregador aceitara 0 atestado de acompanhanle em caso de internamento 
hospilalar do lilho de ate 14 (quatorze) anos de idade. 

CL..-\USULA 46" - ASSISTENCIA DECESSOS - PLANO FUN ERAL 
o empregador mantem 0 plano funeral que devera preyer cobellura minima de R$ 2.000,00 (dois mil 
reai s) familiar, para 0 denominado decessos e mais R$ 5,000,00 a titulo de seguro de vida para titula
10 por mOlle 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. 

Paragrofo l'rimeiro - 0 atendimento pcla seguradora sera via 0800 5551 96 ou rcembolso do valor 
conlraLado. 

Par;i,grafo Segundo - A instrumentalizas;ao do plano de decessos oc 
com 0 empregador OLi mediante 0 sindicato profissional que tera 
que recebera diretamente dos emprcgadores os val ores mensais. 
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r'anlgra fo Terceiro - Para os empregadores que anuirem it Ap6Jice firmada pelo Sindlcato 
Profi ssional,o valor mensa] devera ser creditado na conta-corrente sob nO 414-0, da Cai xa Economica 
Federal, agencia nO 0395, ou pago diretamente na tesouraria do Sindicato Profissional. 

CL.\L1SLlLA 47' - JORNADA REDUZIDA 
As Empresas poderao contratar empregados com a jornada em regime de tempo parcial. nos termos do 
art . 58-A, da CLT e seus paragrafos. 

CLAuSULA 48' - B NCO DE HORAS 

Fica mantido nas Categorias (Economica e Profissional), ate 30/04/20 I 0 0 regime de compensayao de 

horas de trabalho, denominado BANCO DE HORAS , na forma do que disp5em os paragrafos 2° e 3° 

do artigo 59, da CLI, com a redayao dada pelo artigo 6°, da Lei NQ.60 I de 2 1 de janeiro de 1998, 

DEC.N.0 2.490, de 04 de fevereiro de 1998 e, nos tetmos do inciso X III , do artigo 7°, da CF/88. 


Paragrafo Primeiro: Pelo sistema retro adotado, as Empresas poderao exigir labor em dias normais 
de trabalho ate uma jornada de 10 (dez) horas ou [2 (doze) horas para aqueles de escalas 12 x 36 ou 6 
x 12, mediante a compensay1io em outros dias, afastado 0 respeito ao intervale do artigo 66, cia CLI. 

Paragrafo Segundo: As horas trabalhadas em prorrogayao de jornada para fin s de compensa~1io , 110 

r gime de Banco de Horas, nao se caracterizam como horas extraordimirias e, sobre elas nao incidirao 
qualquer adicional, salvo nas hi p6teses di sciplinadas adiante: 

J'anigrafo Tcrceiro: 0 sistema do BANCO DE HORAS poden'! ser ap li cado, tanto para antec ipa~ao 
de horas de trabalho, co m li bera~ao posterior, quanta para libera~ao de horas com repos i~ao posteri or. 
o saldo credo I' de horas de cada trabalhador pod era ser compensado da seguinte forma: fo lgas 
adicionais seguidas ao periodo de ferias; folgas coleti vas, a criteri o da empresa; folgas indi viduais, 
negociadas de comum acordo entre 0 empregado e sua supervisao. Ainda, a criterio da empresa, 0 

empregado mesmo que nao tenha saldo credor de horas, podera ter folgas coleti vas ou indi viduais, 
com 0 correspondente debito no Banco de HOTas, para posterior compensa~ao. 

Partigrllfo Quarto: Em qualquer das situa~6es acima, fica estabelecido que: a) no calculo de 
compensa~ao , cada hora trabalhada em pro rroga~ao de jomada de trabalho, sera computada como I 
(uma) hora de l ibera~ao; b) a compensa~ao ocorrera no prazo de 12 (doze) meses; c) 0 saldo de horas 
(ctebitos e creditos) existentes na apura~ao do balanyo sera pago com 0 acrescimo da presente CeI; d) 
todas as jornadas cumpridas pelo trabalhador seTao consignadas em cartoes-ponto, os quais serao 
cons iderados para a apurayao da carga horaria do periodo contratado; 

Paragrafo Quinto: a) Na hip6tese de rcscislio do contrato de trabalho sem j ll fa causa pelo 
cmprcgador, sem que tenha havido a compensayao integral das homs trabalhadas, sera fei to 0 

coofro nto entre as horas compensadas e as prorrogadas. Havendo credi to a favor do traba lhador, este 
fara jus ao pagamento das horas devidas como extraordinarias, con ad icional previsto na ci!lusula da 
eCI aplicavel as categorias aqui envolvidas, ao pre~o vigente ocasiao da rescisao. contrat e 
houver debito pelo trabalhaclor as hOTas nao compensadas sera oadas. 

12 

www.sinlabpr.com.br


, 
m" ""W',,iok 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIC;:OS DE SAUDE DE MARllii;A E REGIAO-, 
Rua Neo Alves Martin s, 1334- zona 03 ·CEP: 87050· )10 - Fone: 44-3025-7181 Maringa - Parana. ( 

CNPJ 77.267.656/0001-08 CNES 46000.006449 / 97 
www.sindic:atodas.aude.com.br e-mail: sin dlca tQ(o:sindicat.Q4asaude .co:m..J!f _~ 

Sli'IIIHC \TO OO~ l.\BORA rOR IOS DE ANI\ I.,.(SES E PATOLOGIA CUNICA. A1\'ATO M II\ E CITOLOCIA 00 PARANA 
Av, 8 andeirantes, 6~ - r andar - SaJa 09 eEl" 86010·020 - Fonl'. (43) -3324-7834 Londrin3 - Pa rHn:\. 

(' NPJ: 80.297.73210001 - 24 - SICAS: 024 ,392.89506 - I 
Slle. www.sinlabpr.com.br e-mail . sinlabprCu:aJapar.com.br 

b) No caso de pedido de dem issao pelo cmpregado, eventuais horas nao cornpensadas pelo rnesrno, 
serao descontadas de forma simples quando da rescisao contratual. 

Pa.ragrafo Sexto: Os empregados que nao qui serern participar do Banco de Horas deverao cornunicar 
por escrito ao ernpregador. 

Paragrafo Setimo: 0 Banco de Horas abrangera os traba lhadores incluidos nas escalas de trabalho , 
fican do garantido 0 direito de oposiyao aos trabalhadores estudantes e aqueles que ten ham um segundo 
emprego. 

I)anigrafo Oitavo: As horas do Banco de Horas nao poderi'io ser compcnsadas com ferias do 
empregado. 

Panigrafo Nono: As Empresas deverao manter quadro de debito ou credito do saldo de horas, e 
fornecer a cada 60 (sessenta) di as, extratos desse saldo aos trabalhadores. Aque les empregados que 
apresentarem debito de horas no 8anco, quando convocados pel a empresa com antecedenci a minima 
de 48 (quarenta e oito) horas, e se negarem ao cumprimento da escala, sofrerao desconlO no salario 
mensa I do numero de horas correspondentes e 0 conseqUente numero de horas no Banco, porque 
pagas. E tarnbem 0 trabalhador quando precisar ocupar 0 banco de horas, devera comunicar por escrito 
a empresa com 72 horas de antecedencia, desde que nao seja fmal para a semana subseqUente, sendo 
que a mesma apos notificayao devera conceder as horas ao trabalhador, se nao 0 fi zer devera justificar 
o mesmo por escrito . 

Paragrafo Decimo: Toda vez que 0 trabalhador atingir 84 (oitenta e q ualro) horas como credor no 
Banco de Horas, devera compensa-las parcial ou totalmente. 

I)nnignlfo Decjmo Primeiro: A adoyao deste sislema de flexibilizayao de jornada de trabalho nao 
descaracteriza 0 acordo de compensac,:ao de jornada, consoante ali definido pel as entidades sindicais. 

Panigrafo De-cimo Segundo: As horas credoras existentes no banco de horas ate 30104/2009 serao 
cOl11pensadas ate 30108/2009. A.quelas horas incluidas no banco a partir de 01 /05/2009 podcrao ser 
cornpensadas ale 30/051201 0. 

CLAu, ULA 49' - COMISSAO DE CONCI LTA(:AO PREVIA 
Fica mantida a COM ISSAO DE CONC ILlAC;:AO PREVIA prevista na Lei nO 9958/2000, instituida 
por aditivo i1 CCT de 2000/01. 

CL.4.USULA 50' - M ULTA CONVENCIONAL 
Pelo descumprimento de quaJquer das clflUsuJ as acordadas, neste ins umento coIetivo e em obedienc ia 
ao disposto no artigo 613 , VI II , da CLT, 0 empregador fica sujeit 
fcais), por ay30, que devera reverter em favor da parte prejudie< 
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l'araJ;:rafo lIDieo - Em easo de descumprimento das elausulas aqui eonveneionada<;, pelo Sindlcato 

dos Empregados ou mesmo, quando postular via seu eorpo juridico pareelas ou valores diseiplinados 

ou eontrarios as elausulas e eondiyoes aqui norrnatizadas, fiea sujeito it c1ausuJa penal de R$ 120,00 

(eento e vinte reais), por ayao. 


CLAOSliLA St ' - IJliDENIZA<;:Ao ADICIONAL 

As partes em cumprimento it lei 7238 de 29/ JO/84 e visando dar tratamento unitorme ao pagamento da 

inden izayao adicional, estabeJecem que: a) 0 tempo do aviso prev io cumprido ou indenizado integra 0 


tempo de serviyo para todos os efeilos legais; b) somado 0 tempo do aviso previo indenizado ao 

eontrato de trabalho e devi da a indenizayao adicional quando a projeyao da contratual ocorrer no 

periodo de 1/41 a 30/4/ de cada ano; c) somado 0 tempo do aviso previo indenizado ao contrato de 

trabalho, nao e devida a indenizayao ad ieional, quando a projeyao do tempo do aviso previo recair no 

periodo posterior a 30/4/ ou anterior a 31/3/ de cad a ano. 


CLAUSULA 52" - CON VENIO OOONTOLOGICO 

OS empregadores integrantes da categoria patronal se obrigam a descontar em fo lha de pagamento dos 

seus empregados os vaJores referentes it adesao destes ao Convenio Odontol6gico instituido e mantido 

pelo sindicato laboral , mediante apresentayiio, por este, das respectivas autoriza<;:oes de descontos ou 

aiterayoes de autori zay5es de descontos assinadas pelos trabalhadores, cujo valor individual constani 

expressamente de cada autoriza<;:ao OU aiterayao. 


CLAliSliLA 53' - DESCONTO EM FOLHA -{,OMNIO 

f"ica acordado que todos os empregadores dentro do prazo maximo de 60 dias a con tar da data da 

assinatura desta convenyao fayam com os bancos de sua preferencia 0 acordo para emprestimo a seus 

funciomirios com desconto em [olha de pagamento visando ass im beneflciar 0 trabalhador, median te 

acordo firrnado com 0 bando e centrais sindicais e de acordo com a Medida Prov is6ria n. 130, de 17 de 

setembro de 2003 publicados no DOU em 18/0912003, e pelo Decreto nO. 4. 840 de 17 de selembro de 

2003 pubJicado pelo DOU em 18/0912003. 


CLAliSliLA 54' - ASSEDIO MORAL 

As partes efetuarao politica de eombate ao assed io moral, reaJ izando conjuntamente cursos, palestras, 

inforrnativos e outros meios, diretamenle no loeal de trabalho. 


CLAUSliLA 55' - FERIADOS 

Fica garantido 0 pagamento ou [ol ga do trabalho nos dias de feriados da zero hora as vinte e quatro 

horas. 
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CLAUSULA 56' - CTPS. AUSENCIA. CRIME. 

Alerta-se aos empregadores que se encontra em vigor a Lei 9.983/2000, que aJem das penaJidades 

nonnais e mu ltas, alterou 0 c6digo penal e dcfiniu como crime a ausencia das contribuiyoes ao INSS e 

de outros (ributos. 


CLAUSULA 57'_ FORO 

Fica e!eito 0 foro da Comarca de Maringa como 0 competente para dirimir todas as du vidas oriundas 

da presente Conveny8.o Coleti va de Trabalbo. 0 presente ajuste e considerado firme e valioso para 

abranger, por seus dispositivos, todos os contratos individuais de trabalho dos componentes da c lasse e 

da categoria em sua base territorial. 


Marmga, 07 de Julho de 2009. 

ES. ABELECIMENTOS DE 
A E REG lA O . STESSMAR 
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sidente 
.,...."UrnE ANALISES E PATOlOGIA CLiNICA, AN ATOMIA E 

Rt:Lj lIeri mento-Regisl ro P<igina 1 d" I 

AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO 


REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CONVEN<;:Ao COLETIVA DE 

TRABALHO 


N° DA SOLlCITA<;:Ao: MR029607/2009 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO DE SERVICO DE SAUDE DE 
MARINGA E REGIAO - STESSMAR, CNPJ n. 77.267.65610001-08 , localizado (a) a Rua Neo Alves 

20Martins - ate 148711488, 1334, andar salas 22 e 24, Zona 03 , MaringalPR, C EP 87 .050-110 , 
representado(a), neste ato, por seu Presidente, Sr(a) ELiZEU MORTEAN , CPF n. 533.716909-20. 
conforme delibera<;:ao da (s) Assembleia (s) da Categoria , realizada (s) em 2110212009 no municipio de 
MaringalPR; 

E 

SINDICATO DOS lABORATORIOS DE ANALISES E PATOlOGIA CLiNICA, ANATOMIA E 
CITOlOGIA DO PARANA, CNPJ n. 80.297.73210001-24, localizado (a) a Rua Ant6nio Amado Noivo, 

40310, Andar, Vila Ipiranga, londrinalPR, CEP 86.010-640, representado(a) , neste ato, por seu 
Presidente, Sr(a). CARLOS ROBERTO AUDI AYRES, CPF n. 175.232.149-91, conforme delibera<;:iio 
da (s) Assembleia (s) da Categoria , rea lizada (s) em 2010412009 no municipio de MaringalPR ; 

nos termos do disposto na Consolida<;:iio das leis do Trabalho e na Instru<;:iio Normativa nO 06, de 
2007, da Secreta ria de Rela<;:6es do Trabalho, reconhecem como valido e requerem 0 REGISTR O DA 
CONVENt;;AO COlETIVA DE TRABAlHO transmitida ao Ministerio do Trabalho e Emprego, por meio 
do sistema MEDIADOR, sob 0 ntlmero MR02960712009, na data de 0710712009, as 130239. 

Presi nte 
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ES ABELECIMENTO DE SERVICO DE SA UDE DE 


MARINGA E RE - STESSMAR 


SINOICA TO DOS LA 
CITOlOGIA DO PARANA 

MRGfORT_PR 

46318.00193512009_87 

""' /"_' 12009 

"1

http ://www.mte.gov.br/sistemas/mediador/Relatorios/RegistroAcordoC 0 leli YO_ 01 . asp... 07/07/2009 

http://www.mte.gov.br/sistemas/mediador/Relatorios/RegistroAcordoC


MINl TERIO DO E EMPREGO 

SUPERI n:NDENClA REGIONAL DO TRABAUIO E EMPREGOfPR 


OFiCiO DE NOTIFICA<;:AO/SRTEfPR fN° .?>li';- f2009 
_~~r.:T ,,--,/L-Lrn .-:.1":J_- 9 de julho de 2009._,--,G' -,-1): __/PR . 

Referenda: Solicita~1io 0° MR029607/2009 
Procei>so n' 46318.001935/2009-87 
Convell~1io Coletiva de Trabalh o 

Aos Scnhorcs 

ELiZEU MORTIAN - Presidentc 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECll'IfENTO DE SERVICO DE SA DE DE 
MARlI\GA E REGIAO - STESSMAR -77.267.656/0001-08 

CARLOS ROBFRTO AUDI AYRES - Prcsiclente 

SINDICATO DOS LABORATORIOS DE ANALISES E PArOL.OGIA CLlNlCA, ANATOMI.\. .E 
CITOLOGJA DO PARANA - 80.297.732/0001-24 

Prczado, Sc nhorcs. 

Por meio do presentc. NOTIFICAMOS que 0 instrumento coletivo acima referido, transmit ido pela 
Solicita~ilo n" MR029607/2009 e protoco lizado no Ministeri o do Trabalho e Emprego sob 0 nO 
463 18.00 193512009-8 , foi rogistrado ncsta Unidade do MTE sob 0 n' PR001606/2009. 

Atenciosamente, 

SE<;:Ao D~R~&!d;:io7>T RABALHO 
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/PR 

- Vi\NIR RUFlNO ML.,NlZ 
t. ~ _ de Rela,oes do Tr.rbal\m 
"he[eda e¥W pC 014\552 

\1;\tr SIA,.. . ., 
r l;J ·',' l=JMUf! ng.u./PJ.. 
•_ ' 1~ • 



IVnNISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO 

SUP[RrNTEI'IDENCIA REGIONAL 00 l'RAlJALHO E EJ\rPREGOIPR 


SOLJCITA(:AO N" MR029607/2009 
PROC[SSO N° 463 18 .00193 5/2009-87 
DATA DO PROTOCOLO DE DEPOSITO: 9 de ju lho de 2009 

DESPACHO 

A CONVEN<;:AO COLETIVA DE TRABAlHO DEPOSITADA NO MINI TERlO DO 
TRABALHO E EMPREGO S0 8 0 N° 4631 8.001935/2009-87 FICA REGISTRADA E ARQUIVADA 
Nt: TA UNlDADE DO MTE S08 ON" PR00 1606/2009 . 

NOTlFIQUEM-SE AS PARTES. 

9 dcjulho de 2009 . 

~--t,4?'=:f;or\~~.. ,
SE(:AO DE RELA(:O[S 00 TRABALJlO 


SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/PR 


EVANIR RUFI NO ML '\i ll
Ctdc <j~ S~t;a(l deRew\Oe; doTr.t!1ar" 

Mdt Sl APE 01 4 155:> 
, :F'! l.': , ~. ' I. ' !' ·:d? .:. 


