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CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 

2008 - 2009 
SINDICATO PATRONAL: SINDICATO DOS HOSPITAlS E ESTABELECIMENTOS DE 

SERVI<;OS DE SAUDE DE MARING...\. E REGIAO 
SHESSMAR 

SINDICATO LABORAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS 
DE SAlInE DE MARING...\. E REGIAO - STESSMAR 

CLAuSULA 1". - VIGENCIA. LEGITIMIDADE
 
Este instrumento tera vigencia de 12 (doze) meses, contados a partir de 01.05.2008 com termino para 30.04.2009.
 

Paragrafo Primeiro - Este instrumento aplica-se aos seguintes municipios: Aquidaban, Astorga, Atalaia,
 
Colorado, Doutor Camargo, Floral, Floresta, Fl6rida, Guaraci, Iguaracu, Itambe, Ivatuba, Lobato, Mandaguacu,
 
Mandaguari, Marialva, Maraba, Maringa, Munhoz de Melo, Nossa Senhora das Gracas, Ourizona, Paicandu,
 
Presidente Castelo Branco, Santa Fe, Santa Ines, Santo Inacio, Sao Jorge do Ivai, Sao Manoel, Sarandi e
 
Tupinamba,
 

Paragrafo Segundo - 0 sindicato patronal reconhece no sindicato laboral legitimidade para realizar a presente
 
negociacao coletiva, bern como para atuar como substituto processual em beneficio dos seus associados e ajuizar
 
acoes de cumprimento em caso de inadimplemento das clausulas economicas,
 

CLAuSULA 2". - CORRE<;XO SALARIAL
 
Econcedida a categoria profissional 11 atualizacao salarial de 6% (seis por cento), sobre os salaries auferidos pelos
 
trabalhadores no mes de abri1/2008, correspondente ao reajuste do periodo de 115/2007 a 30/4/2008.
 

Paragrafo Primeiro - Com a aplicacao do reajuste previsto nesta Clausula ficam zeradas todas e quaisquer
 
diferencas salariais aplicaveis as categorias no perfodo de Maio/2007 a Abril/2008.
 

Paragrafo Segundo - Fica acordado que os pisos salariais passam a vigorar com os valores abaixo, isto a partir
 
de 1/5/2008.
 

a) office-boy, porteiro, auxiliar de services gerais, auxiliar de lavanderia, servente, auxiliar de cozinha, auxiliar de
 
costura, copeira e vigia R$ 425,00
 

b) recepcionista, cozinheira, lactarista, auxiliar de manutencao, auxiliar de escrit6rio, recepcionista de escritorio
 
ou de consultorio, auxiliar de departamento de pessoal, auxiliar de compras e faturamento, costure ira,
 
recepcionista de enfermagem, escrituraria, atendente de service social e almoxarife R$ 431,00
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h) tecnico de enfermagem ~ R$ 589,00 
i) Tecnico em Higiene Dental R$ 589,00 
j) Enfermeiro R$1.346,80 
I) Bioquimico R$ 1.346,80 
m) Nutricionista R$ 954,00 

Paragrafo Quarto: Tendo em vista 0 interesse das partes em incentivar a concessao de beneficios, tais como,
 
plano de saude, ticket alimentacao, entre outros, os pisos dos auxiliares de enfermagem serao diferenciados em
 
relacao aos empregados que recebam ou nao beneficios, conforme valores abaixo:
 

a) Para aquele que possui cesta basica ou tiquet alimentacao de valor nao inferior a R$ 65,00(sessenta e cinco
 
reais)...... R$ 504,17
 
b) Para aquele que nao possui os beneficios acima R$ 552,05
 
c) A cesta basica ou tiquet alimentacao fomecido ao trabalhador nao tern natureza salarial.
 

CLAuSULA38-DOSLABORATORIOS
 

Tendo em vista as peculiaridades das funcoes dos empregados de nivel tecnico dos laborat6rios dos Hospitais,
 
ficam estipulados os seguintes pisos e funcoes para os trabalhadores da categoria economics:
 

a) ATENDENTE DE COLETA: Parajomada de oito horas R$ 425,00
 

b) AUXILIAR DE LABORATORIO:
 
b.l ) Para jomada de quatro horas....... R$ 425,00 
b.2) Parajomada de seis horas R$ 540,60 
b.3) Para jomada de oito horas .. R$ 721,46 

c) TECNICO DE LABORATORIO E CITOTECNICO: 
c.l) Para jomada de quatro horas............................................................................................................... R$ 442,26 
c.2) Parajomada de seis horas R$ 577,65 
c.3) Para jomada de oito horas R$ 768,00 

d) APRENDIZ DE AUXILIAR DE LABORATORIO: Parajomada de oito horas R$ 442,26 
e) APRENDIZ DE TECNICO DE LABORATORIO: Parajomada de oito horas R$ 447,17 

CLAuSULA 48- PREMIO ASSIDUIDADE 
Sera concedido urn premio assiduidade correspondente a 10% (dez por cento) do salario base ao empregado que 
nao possuir, qualquer atraso ou falta, durante 0 mes, nem mesmo as ausencias legais, a ser pago destacadamente. 

Paragrafo Unico: Fica acordado que 0 premio de assiduidade sera concedido nos casos de licencas gala ou luto, 
na concessao de licenca premio e na cornpensacao por banco de hora. 

CLAuSULA 58- ADICIONAL POR TEMPO DE SERVI<;O 
Fica fixado 0 adicional por tempo de service correspondente a 0,5% (meio cento) por ano de service trabalhado 
na mesma empresa, incidente sobre 0 salario base do empregado, limitado a 10 (dez) anos, a ser pago 
destacadamente. 

Paragrafo Primeiro - Fica assegurado que 0 adicional por tempo de service nao sera descontado 
proporcionalmente, em caso de falta justificada por atestado medico, licencas ala ou luto, na concessao de licenca 
premio e na compensacao por banco de hora. 
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Paragrafo Segundo - Garante-se aos empregados constantes da folha de pagamento do mes de junho/2000, 0 

percentual integral ate entao recebido, passando 0 novo adicional a ser regido pelo caput a partir do mes de 
julho/2000. 

Paragrafo Terceiro - Aos empregados que tinham 10 anos ou mais, de service na mesma empresa, fica garantida 
a manutencao do percentual pago na folha de pagamento de abril/1999, valor que permanecera inalterado. 

CLAuSULA6a-HORASEXTRAS 

As horas extras serao remuneradas com 0 adicional de 60% (sessenta por cento) ate 0 limite de 90 (noventa) horas 
mensais e de 120% (cento e vinte por cento) para as que excederem este numero, os quais incidirao sobre 0 valor 
do salario/hora normal, ressalvada a existencia de acordo de compensacao. 

Paragrafo Unico - que apos a segunda hora extra de cada dia sera fomecido ao trabalhador lanche gratuitamente. 

CLAuSULA 7a 
- ADICIONAL NOTURNO 

o adicional notumo sera de 45% (quarenta e cinco por cento) e tera como base de calculo 0 salario base do 
empregado. Sera devido no trabalho executado das 22hOOmin as 05hOOmin horas do dia seguinte, compreendendo 
assim 8 horas notumas independentemente do horatio de 01 (uma) hora para descanso ou refeicao de acordo com 
a clausula 15°. § 5° desta CCT, exceto as instituicoes que optarem por urn intervalo superior a 01 hora, quando 
pagarao as horas efetivas de trabalho notumo. 

Paragrafo Primeiro: 0 adicional notumo sera pago integral no mes em que 0 empregado gozar a licenca premio,
 
licencas gala ou luto, na concessao na cornpensacao por banco de hora.
 

Paragrafo Segundo: A hora notuma sera considerada reduzida, nos termos do artigo 73, § 1° da CLT.
 

Paragrafo Terceiro - A hora notuma desde que laborada em regime extraordinario a jomada do empregado
 
devera ser incluida no Banco de Horas na razao de 1 hora e 27 minutos.
 

Paragrafo Quarto - 0 adicional notumo sera pago quando 0 labor ocorrer em feriado, mesmo que tenha havido
 
a folga compensatoria e nas ausencias legais, quando notumo e habitual 0 labor do empregado.
 
CLAuSULA 8" - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE:
 

Fica fixado urn adicional de insalubridade de:
 

Paragrafo Primeiro - 10% (dez por cento), sobre 0 salario-minimo para os auxiliares administrativos que
 
trabalham exclusivamente em setores fechados: UTIs e Centro Cirurgicos, ressalvando 0 direito daqueles
 
empregados que percebem 0 adicional.
 

Paragrafo Segundo - 20% (vinte por cento) sobre 0 salario minimo para os empregados da CTI, Hemodialise,
 
Pronto-Socorro, Centro Cirurgico (somente para pessoal da enfermagem e limpeza), Lavanderia (somente no setor
 
de roupas sujas), copeiras, e todos aqueles que estejam em contato direto com 0 paciente ou objetos desses
 
pacientes, nao previamente esterilizados;
 

Paragrafo Terceiro - Nao sera devido 0 adicional de insalubridade para os trabalhadores de atividades de cunho
 
administrativo, que nao mantenham contato direto e pessoal diariamente com 0 paciente.
 

Paragrafo Quarto - Fica assegurado que 0 adicional de insalubridade nao sera descontado proporcionalmente em
 
caso de falta justificada por atestado medico, licenca gala ou luto, na concessao de licenca premio e na concessao
 
por banco de hora.
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Paragrafo Quinto - Fica extinto 0 adicional de area de risco ou de ambiente fechado. Aos empregados que ao
 
tempo da extincao percebiam tais adicionais ficam mantidos, em valores. Explicitamente pactuam as partes que
 
tais parcelas nao serao consideradas para fins de equiparacao salarial.
 

Paragrafo Sexto - 0 adicional de insalubridade sera pago proporcionalmente ao tempo de trabalho do
 
empregado quando de sua admissao e/ou rescisao,
 

CLA.USULA 9& - DAS FERIAS E PROPORCIONAIS
 
A concessao de ferias podera ocorrer em dois periodos, garantida a duracao minima legal para cada periodo. No
 
caso de jomada de 12 x 36, 0 inicio das ferias devera coincidir com aquele de escala de trabalho, exceto em
 
sabados e domingos.
 

Paragrafo Primeiro - Nos casos de pedido de demissao, 0 empregado que possuir trinta dias ou mais de service e
 
menos de 01 (urn) ano fara jus ao recebimento das ferias proporcionais.
 

Paragrafo Segundo - Sugere-se aos empregadores a elaboracao de escala de ferias, ressalvando a possibilidade
 
de cancelamento da programacao por parte da empresa, diante de situacoes emergenciais.
 

Paragrafo Terceiro - Sempre que as ferias forem concedidas apos 0 periodo legal a empresa devera paga-las em
 
dobro, conforme 0 artigo 137, da CLT.
 

CLA.USULA 10& - GRATIFICA<;AO DE FERIAS
 
Fica assegurada uma gratificacao em valor equivalente a 1/3 (urn terce) da remuneracao, que sera paga aos
 
empregados por ocasiao da concessao das ferias, nos termos da Constituicao Federal.
 

Paragrafo Primeiro - Fica acordado que os empregadores efetuarao 0 pagamento das ferias 02 (dois) dias antes
 
do inicio da mesma.
 

Panigrafo Segundo - Fica acordado que a empresa que optar por ferias coletivas devera estabelecer 0 minimo de
 
10 dias consecutivos.
 

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

CLA.USULA 12& - ESTABILIDADE AO APOSENTADO
 
Os empregados que comprovarem ate 0 ato da rescisao contratual estar a 12 (doze) meses da aquisicao do direito
 
aaposentadoria por tempo de service ou idade e, desde que 0 seu contrato de trabalho na mesma empresa tenha
 
pelo menos 05 (cinco) anos de duracao, adquirirao estabilidade no emprego, a excecao da ocorrencia de justa
 
causa, na forma da lei, devidamente comprovada.
 

Panigrafo Unico - Aposentado 0 empregado, qualquer que seja a especie (especial, proporcional, tempo de
 
service, idade), caso seja despedido pela empresa esta devera pagar a multa do FGTS relativamente a todo tempo
 
de service prestado ao empregador.
 

CLA.USULA 13& - ESTABILIDADE DA GESTANTE
 
E garantida a estabilidade de emprego a empregada gestante, desde a confirmacao da gravidez ate 05 (cinco)
 
meses apos 0 parto, devendo a mesma apresentar ao empregador, mediante contra recibo, atestado medico oficial
 
comprobatorio do estado gravidico.
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Paragrafo Primeiro - Caso nao apresente a empregada a comprovacao de seu estado gravidico, relativamente ao 
contrato de trabalho extinto, no prazo de 60 (sessenta) dias da rescisao contratual, tem-se que a mesma renunciou 
ao direito aestabilidade ou ocultou 0 seu estado gravidico para fins legais. 

Paragrafo Segundo - E devido tambem a segurada que adotar ou que obtiver a guarda judicial para fins de 
adocao de crianca, nas seguintes condicoes: a) se a crianca tiver ate urn ana de idade, 0 salario maternidade sera 
de 120 dias; b) se a crianca tiver mais de urn ana e ate quatro anos de idade, 0 salario maternidade sera de 60 dias; 
c) se a crianca tiver mais de quatro de idade, 0 salario maternidade sera de 30 dias. 

Paragrafo Terceiro - 0 salario maternidade com todos os adicionais previstos na CCT, para a empregada e pago 
pela empresa. Para as demais, inclusive, a segurada que adotar ou obtiver a guarda judicial para fins de adocao 
sera pago pelo INSS. 

CLAuSULA 148 
- LICEN<;A PREMIO 

Fara jus a 07 (sete) dias de licenca remunerada, 0 empregado que, na vigencia desta Convencao, completar 03 
(tres), 06 (seis), 09 (nove), 12 (doze), 15 (quinze), 18 (dezoito), 21 (vinte e urn), 24 (vinte e quatro), 27 (vinte e 
sete), 30 (trinta) anos e 33 (trinta e tres) anos de efetivo trabalho na mesma empresa, ressalvado os periodos de 
afastamentos previstos nas clausulas 17a e 41a da presente CCT, alem da licenca maternidade. 

Paragrafo Primeiro - A falta de fruicao, pelo empregado, da licenca retro, ate a aquisicao da proxima Iicenca, 
implica em renuncia dela e isenta 0 empregador de qualquer pagamento em dinheiro. 

Paragrafo Segundo - A licenca premio quando indenizada na rescisao sera pelo valor da remuneracao. (salario 
bruto). 

CLAuSULA 158 
- JORNADA DE TRABALHO - COMPENSA<;AO 

Em decorrencia da peculiaridade das atividades desenvolvidas pela categoria abrangida por esta CCT, e, tendo em 
vista os setores que atualmente fazem turnos continuos, fica pactuado para todas as empresas, sem a necessidade 
de acordo individual de compensacao, e desde que respeitado 0 limite de 220 horas mensais, a adocao das 
seguintes jornadas; a) - Jornada de trabalho de 12x36 horas (doze horas de trabalho com folga nas trinta e seis 
horas seguintes), para 0 periodo noturno ou diurno; b) - Jornada de trabalho de 6x12 horas, isto e, de 6 (seis) 
horas diarias, com urn plantae de 12 (doze) horas na semana, em qualquer dia; c) - Jornada de trabalho de 
08h48min (oito horas e quarenta e oito minutos) diarias, para compensacao daquelas horas de sabados, 
ressalvando-se 0 direito daqueles empregados contratados para jornada de 8 horas diarias de segunda a sexta
feira; d) - Jornada de trabalho de 8 (oito) horas para 0 enfermeiro de segunda a sexta-feira com urn plantae de 12 
(doze) horas apos duas folgas em finais de semana, respeitada a carga horaria mensal, que se excedida sera 
lancada no banco de horas. 

Paragrafo Primeiro: Nas jornadas acima se encontra implicita a compensacao de horario e nao serao devidas 
quaisquer horas extras pelo seu cumprimento. 

Paragrafo Segundo: No sistema de 12X36 horas, ja se encontram compensados automaticamente os domingos 
trabalhados. 

Paragrafo Terceiro: Fica convencionado que as empresas remunerarao de forma simples, alem do salario mensal 
normal, todas as horas trabalhadas em feriados nacionais, estadual, municipal, domingo de pascoa, inclusive 
daqueles feriados que coincidirem com 0 domingo em qualquer sistema de jornada (12x36 horas, 6x12 horas), 
ficando facultada a empresa a concessao de folga compensatoria quando entao sera indevido 0 pagamento. 
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Paragrafo Quarto: Considerando que no trabalho notumo 0 empregado fica impossibilitado de sair do local de
 
trabalho em face da ausencia de transporte coletivo publico, fica pactuado que as empresas permitirao que os
 
empregados permanecam durante 0 intervalo de uma hora de descanso, sem acrescimo na sua jomada de trabalho,
 
para 0 turno 12 x 36, no refeitorio ou local destinado para descanso, sem que esta permanencia caracterize horas
 
extras, salvo se existente trabalho durante este intervalo.
 

Paragrafo Quinto: Para as jomadas de seis horas terao os empregados urn intervalo intrajomada de 15 (quinze)
 
minutos e, para aquelas jomadas superiores a 6 (seis) horas fruirao de uma hora no minimo para intervalo. Tais
 
intervalos serao anotados nos cartoes-ponto, exceto os quinze minutos para lanche. 0 trabalhador que nao fruir 0
 

intervalo de 1 (uma) hora, devera comunicar por escrito ao Departamento Pessoal da Empresa de sua omissao. Ao
 
assinar 0 cartao-ponto 0 empregado, sem realizar qualquer ressalva quanto it fruicao do intervalo de uma hora,
 
tem-se que este foi fruido. 0 empregado tera no maximo 10 (dez) dias uteis para assinar 0 cartao-ponto apos 0
 

encerramento deste.
 

CLA..USULA 168 
- ALTERAc;AO DO CONTRATO DE TRABALHO
 

Nos termos do art. 468 da CLT, nos contratos individuais de trabalho, qualquer alteracao do contrato de trabalho,
 
somente sera Iicita com a concordancia do empregado, e ainda assim, desde que nao resulte direta ou
 
indiretamente em prejuizo para 0 mesmo.
 

CLA..USULA 178 
- AUSENCIAS LEGAlS
 

As ausencias legais a que aludem os incisos II, III e IV, do artigo 473, da CLT, respeitados os criterios mais
 
vantajosos, ficam ampliados para: a) - 5 (cinco) dias uteis, em caso de casamento; b) - 5 (cinco) dias
 
consecutivos, no caso de nascimento de filho, no decorrer da prime ira semana, para os empregados do sexo
 
masculino; c) - 5 (cinco) dias consecutivos, no caso de falecimento de pai, mae, irmaos e filhos ou conjuge, ou de
 
pessoa declarada em CTPS, como dependente economico ou parceiros com relacionamento estavel, com
 
comprovacao posterior do fato ocorrido; d) - 02 (dois) dias consecutivos, no caso de falecimento de sogro, sogra,
 
avo e avo; e) - 01 (urn) dia no caso de falecimento de bisavo e bisavo.
 

CLA..USULA 188 
- CURSO DE NivEL PROFISSIONALIZANTE
 

As empresas poderao assegurar ao empregado a flexibilizacao de sua jomada de trabalho, sem reducao de sua
 
duracao, quando 0 mesmo requerer matricula nos cursos Tecnicos e de Auxiliar de Enfermagem.
 

CLA..USULA 198 
- EMPREGADO ESTUDANTE 

o empregado estudante recebera facilidades da empresa para adequacao de seu horario de trabalho, quando se 
matricular em cursos atinentes it sua profissao, possibilitando seu aperfeicoamento tecnico, desde que venha 
beneficiar seu trabalho. 

CLA..USULA 208 
- ABONO DE FALTAS DO ESTUDANTE
 

Egarantido ao empregado estudante 0 abono de suas faltas ao trabalho quando da prestacao de exames escolares
 
em horario diverso das atividades escolares normais 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 participacao, posteriormente, em 10 (dez) dias.
 

CLA..USULA 218 
- DANIFICAc;AO DE MATERIAL
 

Fica vedado 0 desconto no salario do empregado ou mesmo imposicao de pagamento, por danificacces de
 
equipamentos de trabalho, usados no exercicio das funcoes, exceto nos casos de impericia, imprudencia,
 
negligencia ou dolo.
 

(!prj 
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CLAuSULA 228 
- UNIFORMES
 

Em caso de exigencia pela empresa de uniformes, estes serao fomecidos gratuitamente pelo empregador,
 
conforme a necessidade, ficando 0 empregado responsavel pelos mesmos, os quais devem ser devolvidos por
 
ocasiao da rescisao contratual.
 

Panigrafo unico - A cor branca e a padrao dos trabalhadores de enfermagem. 

CLAuSULA 238 
- PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS 

Na rescisao contratual, ficam os empregadores obrigados a dar baixa na Carteira de Trabalho ate 0 10 dia util 
imediato ao termino do contrato ou ate 0 100 dia contados da notificacao de demissao, quando da ausencia de 
aviso previo, indenizacao do mesmo ou dispensa do seu cumprimento, e, no mesmo prazo, proceder ao 
pagamento dos haveres devidos na quitacao, Na hipotese da mora ser motivada pela ausencia do empregado, a 
empresa comunicara, por escrito e contra recibo, ao Sindicato Profissional, que tera 5 (cinco) dias para sua 
manifestacao. Persistindo a ausencia, ficara a empresa desobrigada de qualquer sancao. 

Paragrafo iinico - 0 pagamento das verbas rescisorias devera ser feito, sem qualquer acrescimo, ate 0 ultimo dia 
legal, sendo que se 0 mesmo recair no sabado, domingo e feriado, 0 referido pagamento devera ser realizado ate 0 

ultimo dia util que anteceda 0 prazo legal. 

CLAuSULA 248 
- AVISO PREVIO 

o aviso previo sera obrigatoriamente comunicado por 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. 

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

Paragrafo Segundo: Durante 0 prazo do aviso previo, dado pelo empregado, ficam vedadas as alteracoes nas 
condicoes de trabalho, inclusive transferencia de local, horario ou qualquer outra alteracao, sob pena de rescisao 
imediata do contrato de trabalho, respondendo a empresa pelo pagamento do restante do aviso previo e demais 
verbas rescisorias, Quando for demissionario 0 trabalhador, sera possivel a alteracao do local de trabalho. 

CLAuSULA 258 
- JUSTA CAUSA 

o empregado despedido por justa causa, deve receber da empresa comunicacao escrita com a declaracao do 
motivo determinante, nos termos do art. 482, da CLT ou outro dispositivo legal infringido pelo trabalhador. 

CLAuSULA 268 
- COMPROVANTES DE PAGAMENTO
 

Ficam obrigados os empregadores a fomecerem envelopes de pagamento ou contracheques, discriminando as
 
importancias da remuneracao e os respectivos descontos efetuados, inclusive 0 valor a ser recolhido ao FGTS.
 

CLAuSULA 278 
- ERRO NA FOLHA DE PAGAMENTO
 

No caso de ocorrencia inequivoca de diferenca de salario na folha de pagamento ou adiantamento, em prejuizo do
 
empregado, a empresa se obriga a efetuar 0 pagamento da respectiva diferenca no prazo de ate 03 (tres) dias uteis,
 
contados a partir da data da constatacao da diferenca,
 

CLAuSULA 288 
- PAGAMENTO DE SALARIO FORA DO PRAZO 

o pagamento do salario mensal deve ser realizado na forma e prazo legal. 0 pagamento salarial fora do prazo 
implicara na multa de 0,30% (zero virgula trinta por cento), dia de atraso, que sera calculado sobre 0 valor liquido 
devido e devera ser regularizado ate a folha de pagamento seguinte. 
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CLAuSULA 298 
- CRECHE 

Os estabelecimentos que tenham em seu quadro 30 (trinta) ou mais mulheres com mais de 16 (dezesseis) anos de 
idade, propiciarao local ou manterao convenios com creches para guarda e assistencia dos filhos menores de 
acordo com 0 texto da Consolidacao. 

CLAuSULA 308 
- ALlMENTA<;AO 

Os estabelecimentos abrangidos pela presente CCT fornecerao refeicoes gratuitas a seus empregados, quando os 
mesmos laborarem nas jornadas de 12x36 enos plantoes de 12 horas, cujo beneficio nao integrara a remuneracao 
do trabalhador. 

Paragrafo Unico: 0 lanche devera consistir de, no minimo, leite, cafe, pao com margarina ou outro complemento 
e sera ofertado aos empregados em jornadas de seis horas ou mais. 0 almoco e ou jantar devera ser de boa 
qualidade. Tais utilidades nao terao natureza salarial, 

CLAuSULA 318 
- AMAMENTA<;AO 

Durante 0 periodo de aleitamento materno, assim compreendido ate que a crianca complete 6 (seis) meses de 
idade, as empresas concederao a empregada 2 (dois) interval os de 30 (trinta) minutos cada urn, podendo ser 
cumulativos. 

CLAuSULA 328 
- EXAMES DE SAlTDE 

Os exames realizados quando da admissao, demissao e outros determinados por lei, ou da conveniencia do 
empregador, serao por ele custeado. Deverao ser realizados os testes para se detectar AIDS e HEPATITES C e D 
desde que solicitados pelo Medico do Trabalho. 

CLAuSULA 338 
- ASSISTENCIA ASAUDE 

o empregado lotado em hospitais, quando enfermo, podera ter 0 atendimento do empregador, em regime de 
internacao ou ambulatorial via SUS, mediante a liberacao de vaga pela central de leitos do Municipio. 

CLAuSULA 348 
- SALARIO DO SUBSTITUTO
 

Enquanto perdurar a substituicao meramente eventual, com periodo superior a 30 dias, 0 empregado substituto
 
fara jus ao salario contratual do substituido, excetuando-se as vantagens de carater pessoal.
 

CLAuSULA 358 
- CIPAS
 

As empresas se obrigam a constituir, durante a vigencia desta Convencao, Comissoes Internas de Prevencao de
 
Acidentes - CIPAS, na forma da lei e, devera a empresa comunicar por escrito no prazo de dez dias uteis apes a
 
realizacao das eleicoes, a lista dos eleitos (titulares e suplentes), mediante protocolo junto ao Sindicato.
 

CLAuSULA 368 
- LOCADORAS DE MAO-DE-OBRA
 

Fica proibida a contratacao pelas empresas, de qualquer service ou tarefa, por meio de prestadoras de mao-de

obra, exceto os services especializados, trabalho temporario ou aqueles que digam respeito a atividade meio dos
 
empregadores.
 

CLAuSULA 378 
- AUxILIO -TRANSPORTE
 

Nos termos da Lei n". 7.619/87, e do Decreto n". 95.247, nenhum trabalhador podera arcar com mais de 6% (seis
 
por cento) de seu salario base, para fazer frente as despesas de locomocao no trajeto residencia-trabalho e vice

versa, sendo que 0 excedente devera ser custeado pelo empregador na forma da legislacao pertinente.
 

Paragrafo Unico - Fica pactuado que as empresas efetuarao 0 repasse do vale transporte aos seus empregados 
sempre no mesmo dia de cada meso 

(t/1/ /).1
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CLAuSULA 388 
- RETEN<;AO DA CTPS - INDENIZA<;AO
 

As empresas que retiverem a CTPS do empregado apos 0 prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuarao uma
 
indenizacao correspondente ao valor de urn dia de salario, por dia de atraso, desde que 0 empregado tenha
 
requerido por escrito esta devolucao.
 

CLAuSULA 398 
- AUTORIZA<;AO DO DESCONTO
 

As empresas efetuarao descontos em folha de pagamento a partir de 01/06/2008, no valor de R$: 8,00 (Oito
 
Reais], inclusive no mes das ferias, de todos os trabalhadores, desde que 0 mesmo seja filiado ao Sindicato
 
profissional, em favor deste referente as mensalidades sindicais na forma do art. 545 da CLT, devendo recolhe-las
 
urn dia apos 0 pagamento dos empregados, mediante pagamento diretamente no sindicato profissional ou deposito
 
ou bloqueto bancario nas contas do sindicato profissional, devendo a empresa apresentar na tesouraria do mesmo,
 
a listagem dos s6cios acompanhada dos valores dos respectivos descontos e do xerox do comprovante de deposito
 
ou bloqueto bancario".
 

Paragrafo untco - A empresa que atrasar 0 recolhimento pagara multa de 1% ao dia ressalvado a impossibilidade
 
causal que sera justificada pela empresa.
 

CLAuSULA 40S - QUADRO DE AVISOS
 
As empresas colocarao a disposicao do sindicato, quadros de avisos para afixacao de comunicados oficiais de
 
interesse da categoria, inclusive folder do Sindicato que serao encaminhados previamente ao setor competente da
 
empresa, para os devidos fins, incumbindo-se este de sua afixacao dentro das 24(vinte quatro) horas posteriores
 
ao recebimento. Nao serao permitidas as materias politico-partidarias ou ofensivas a quem quer que seja.
 

CLAuSULA 4e - REPRESENTA<;AO SINDICAL
 
Para a representacao da entidade e participacao em encontros, palestras, reunioes, assembleias, congressos, cursos
 
e outras promocoes sindicais, ou de organismos oficiais, poderao ser indicados pelo Sindicato Profissional, e com
 
anuencia da empresa, ate 2 (dois) empregados por estabelecimento, no limite de 12 (doze) dias/ano, cabendo ao
 
indicado no regresso, a prova de participacao no evento e recebimento das despesas junto ao Sindicato que 0
 

indicou.
 

Paragrafo primeiro - Na vigencia da presente convencao 0 presidente do sindicato profissional tera urn abono de
 
05 (cinco) dias/ano, para tratar da representacao sindical, mediante comunicacao previa ao empregador.
 

Paragrafo segundo - Fica acordado que na data em que a entidade sindical profissional realizar eleicoes para
 
nova composicao de sua diretoria e conselho fiscal, os componentes das chapas concorrentes na referida eleicao
 
serao liberados pelo empregador nos dias das eleicoes, sem quaisquer descontos referentes a estes dias da
 
realizacao das eleicoes.
 

Paragrafo terceiro - Tambem a empresa disponibilizara no dia das eleicoes urn lugar apropriado para a coleta
 
dos votos e facilitara 0 acesso aos associados a entidade sindical para exercer 0 seu voto.
 

CLAuSULA 4r - ACORDOS E ADITAMENTOS A CCT
 
Os Sindicatos representativos das categorias economica e profissional ou 0 Sindicato Profissional e as Empresas,
 
poderao firmar, respectivamente, aditamentos a presente ou Acordos Individuais e/ou Coletivos de Trabalho, para
 
especificar, restringir ou ampliar os direitos aqui estabelecidos.
 

CLAuSULA 438 
- NEGOCIA<;AO PERMANENTE
 

As partes se comprometem a se reunirem, quando convocadas, de 04 (quatro) em 04 (quatro) meses, para reverem
 
as clausulas economicas firmadas nesta Convencao Coletiva de Trabalho.
 

P{9
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CLA.USULA 44a 
- TAXA DE REVERSAO ASSISTENCIAL.
 

As empresas descontarao na folha de pagamento do mes de competencia de maio/2008, 0 percentual de 4%
 
(quatro por cento) do salario base, de todos os empregados abrangidos pela presente CCT.
 

Paragrafo Primeiro: Os valores serao recolhidos diretamente na entidade de classe ou junto atesouraria ou a
 
Caixa Economica Federal, na conta n". 414-0, agencia 0395 em nome do Sindicato dos Trabalhadores em
 
Estabelecimentos de Services de Saude de Maringa ate 0 dia 15/06/2008.
 

Paragrafo Segundo: As empresas deverao encaminhar ao STESSMAR uma relacao contendo 0 nome do
 
empregado, 0 valor de seu salario base e 0 desconto efetuado.
 

Paragrafo Terceiro: 0 recolhimento da aludida contribuicao efetuada fora do prazo estipulado no paragrafo
 
primeiro, acarretara aempresa 0 acrescimo de multa no importe de 0,30% (zero virgula trinta por cento), ao dia de
 
atraso, limitada a 2% (dois por cento), acrescida dosjuros legais.
 

Paragrafo Quarto - Para 0 empregado admitido na vigencia desta convencao a empresa devera recolher a taxa
 
de reversao salarial e a contribuicao sindical, descontando-os na folha de pagamento do segundo mes subseqiiente
 
aadmissao, desde que estes recolhimentos nao tenham sido efetuados anteriormente.
 

CLA.USULA 45a 
- CONTRIBUI~AO CONFEDERATIVA 2008
 

As empresas pagarao Contribuicao Confederativa 2008, nos termos fixados pelo Conselho de Representantes da
 
FEHOSPAR, como segue: 
Clinicas c/ ate 02 Profissionais Liberais R$ 99,00 
Clinicas acima de 02 Profissionais Liberais 01 Salario Minimo Nacional 
Hospitais de 01 a 49 Leitos 03 Salaries Minimos Nacionais 
Hospitais de 50 a 149 Leitos 04 Salaries Minimos Nacionais 
Hospitais acima de 149 Leitos 05 Salaries Minimos Nacionais 

Paragrafo Primeiro - 0 pagamento devera ser feito atraves de bloqueto bancario emitido pelo SINDICATO 
DOS HOSPITAlS E ESTABELECIMENTOS DE SERVI~OS DE SAUDE DE MARINGA. E REGIAO
SHESSMAR ou outra forma de pagamento ajustada entre 0 sindicato patronal e a empresa. 

Paragrafo Segundo - Todos os empregadores abrangidos pela presente CCT, deverao encaminhar ao Sindicato 
Patronal ate 0 proximo dia 10/07/2008 uma copia do Contrato Social e alteracoes nos quais conste informacao 
atualizada dos socios e 0 Capital Social da empresa, bern como expediente informando 0 mnnero de leitos em 
caso de Hospitais, sob pena de ser lancado 0 valor maximo disciplinado retro. 

Paragrafo Terceiro - 0 sindicato patronal podera realizar a cobranca judicial dos inadimplentes relativamente 
aos valores disciplinados. 

CLA.USULA 46a 
- PLANTAO ADISTANCIA 

Aos empregados que ficarem a disposicao da empresa, mediante escala de sobreaviso, fica assegurada a 
remuneracao correspondente a 1/3 (urn terce) do salario contratual, no periodo escalado, cujo beneficio nao exclui 
o pagamento de horas extras efetivamente trabalhadas, quando das emergencias, 

CLA.USULA 47a 
- ATESTADOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 

OS atestados medicos fomecidos por profissional credenciado pela Previdencia Social, e os odontologicos de 
urgencia, serao bastante para a justificacao da ausencia no trabalho, salvo, se a empresa possuir medico do 
trabalho contratado, 0 qual podera examinar 0 trabalhador e emitir laudo conclusivo, 0 qual prevalecera, 
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Paragrafo unico - 0 empregador aceitara 0 atestado de acompanhante em caso de internamento hospitalar do
 
filho de ate 14 (quatorze) anos de idade, com limite de 15 (quinze) dias por ana de trabalho na Empresa.
 

CLAuSULA 488 
- ASSISTENCIA DECESSOS - PLANO FUNERAL
 

Os empregadores mantem 0 plano funeral que devera prever cobertura minima de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
 
familiar, para 0 denominado decessos e mais R$ 5.000,00 a titulo de seguro de vida para 0 titular por morte de
 
qualquer natureza e R$ 2.500,00 para 0 c6njuge, no valor total de ate R$ 2,05, (dois reais e cinco centavos), com
 
custeio integral a cargo do empregador, ficando a cargo das entidades convenientes a definicao da seguradora.
 

Paragrafo Primeiro - A instrumentalizacao do plano de decessos ocorrera mediante contratacao direta com 0
 

empregador ou mediante 0 sindicato profissional que tera Apolice em nome dos beneficiaries, que recebera
 
diretamente dos empregadores os valores mensais.
 

Paragrafo Segundo - Para os empregadores que anuirem Ii Apolice firmada pelo Sindicato Profissional, 0 valor
 
mensal devera ser creditado na conta-corrente sob n°. 414-0, da Caixa Econ6mica Federal, agencia n", 0395, ou
 
pago diretamente na tesouraria do Sindicato Profissional.
 

Paragrafo Terceiro - A Seguradora fica obrigada a fornecer apolice para todas as empresas, inclusive aquelas
 
com menos de 20 (vinte) empregados, sendo que nestes casos, a guia de recolhimento sera emitida com valor
 
anual, ressalvando-se ao empregador, em caso de demissao ou admissao de empregados, a substituicao do
 
segurado na vigencia da presente CCT.
 

CLAuSULA 498 
- JORNADA REDUZIDA
 

As Empresas poderao contratar empregados com a jomada em regime de tempo parcial, nos termos do art. 58-A,
 
da CLT e seus paragrafos.
 

CLAuSULA 50s - BANCO DE HORAS
 
Fica mantido nas Categorias (Econ6mica e Profissional), ate 30104/2009 0 regime de compensacao de horas de
 
trabalho, denominado BANCO DE HORAS, na forma do que dispoem os paragrafos 2° e 3° do artigo 59, da CLT,
 
com a redacao dada pelo artigo 6°, da Lei n.". 9.601 de 21 de janeiro de 1998, Dec. n", 2.490, de 04 de fevereiro
 
de 1998 e, nos termos do inciso XIII, do artigo 7°, da CF/88.
 

Paragrafo Primeiro: Pelo sistema retro adotado, as Empresas poderao exigir labor em dias normais de trabalho
 
ate uma jomada de 10 (dez) horas ou 12 (doze) horas para aqueles de escalas 12 x 36 ou 6 x 12, mediante a
 
compensacao em outros dias, afastado 0 respeito ao intervalo do artigo 66, da CLT.
 

Paragrafo Segundo: As horas trabalhadas em prorrogacao de jornada para fins de compensacao, no regime de
 
Banco de Horas, nao se caracterizam como horas extraordinarias e, sobre elas nao incidirao qualquer adicional,
 
salvo nas hipoteses disciplinadas adiante:
 

Paragrafo Terceiro: 0 sistema do BANCO DE HORAS podera ser aplicado, tanto para antecipacao de horas de
 
trabalho, com liberacao posterior, quanto para liberacao de horas com reposicao posterior. 0 saldo credor de horas
 
de cada trabalhador podera ser compensado da seguinte forma: folgas adicionais seguidas ao periodo de ferias;
 
folgas coletivas, a criterio da empresa; folgas individuais, 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 coletivas ou individuais, com 0 correspondente debito no Banco de Horas, para posterior compensacao,
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do balance sera pago como disciplinado na clausula 63 da presente CCT; d) todas as jornadas cumpridas pelo 
trabalhador serao consignadas em cartoes-ponto, os quais serao considerados para a apuracao da carga horaria do 
periodo contratado. 

Paragrafo Quinto: a) Na hipotese de rescisao do contrato de trabalho semjusta causa pelo empregador, sem que 
tenha havido a compensacao integral das horas trabalhadas, sera feito 0 confronto entre as horas compensadas e as 
prorrogadas. Havendo credito a favor do trabalhador, este fara jus ao pagamento das horas devidas como 
extraordinarias, com 0 adicional previsto na clausula da CCT aplicavel as categorias aqui envolvidas, ao preco 
vigente por ocasiao da rescisao contratual. Se houver debito pelo trabalhador as horas nao compensadas serao 
perdoadas; b) No caso de pedido de demissao pelo empregado, eventuais horas nao compensadas pelo mesmo, 
serao descontadas de forma simples quando da rescisao contratual. 

Paragrafo Sexto: Os empregados que nao quiserem participar do Banco de Horas deverao comunicar por escrito 
ao empregador, no prazo de ate 60(sessenta) dias, a contar da homologacao desta CCT. 0 empregado admitido 
tera 60 (sessenta) para definir sua participacao no Banco de Horas. 

Paragrafo Setimo: As horas do Banco de Horas nao poderao ser compensadas com ferias do empregado. 

Paragrafo Oitavo: As Empresas deverao manter quadro de debito ou credito do saldo de horas, e fornecer a cada 
60 (sessenta) dias, extratos desse saldo aos trabalhadores. Aqueles empregados que apresentarem debito de horas 
no Banco, quando convocados pela empresa com antecedencia minima de 48 (quarenta e oito) horas, e se 
negarem ao cumprimento da escala, sofrerao desconto no salario mensal do numero de horas correspondentes e 0 

conseqilente numero de horas no Banco, porque pagas. E tambem 0 trabalhador quando precisar ocupar 0 banco 
de horas, devera comunicar por escrito a empresa com 72 horas de antecedencia, desde que nao seja final para a 
semana subsequente, sendo que a mesma apos notificacao devera conceder as horas ao trabalhador, se nao 0 fizer 
deverajustificar 0 mesmo por escrito. 

Paragrafo Nono: Toda vez que 0 trabalhador atingir 120 (cento e vinte), horas como credor no Banco de Horas, 
devera compensa-las parcial ou totalmente. 

Paragrafo Decimo: A adocao deste sistema de flexibilizacao de jornada de trabalho nao descaracteriza 0 acordo 
de compensacao de jornada, consoante ali definido pelas entidades sindicais. 

Paragrafo Decimo Primeiro: As horas credoras existentes no banco de horas ate 30104/2008 serao compensadas 
ate 30106/2008. Aquelas horas incluidas no banco a partir de 01105/2008 poderao ser compensadas ate 
30106/2009. 

CLAuSULA 518 
- COMISSAO DE CONCILIA<;:AO PREVIA 

Fica mantida a COMISsAo DE CONCILIACAo PREVIA prevista na Lei n? 9958/2000, instituida por aditivo a 
CCT de 200010 I. 

CLAuSULA 528 
- MULTA CONVENCIONAL 

Pelo descumprimento de qualquer das clausulas acordadas, neste instrumento coletivo e em obediencia ao 
disposto no artigo 613, VIII, da CLT, 0 empregador fica sujeito amulta de R$-140,00 (cento e quarenta reais), por 
ayao, que devera reverter em favor da parte prejudicada. 

Paragrafo Unico - Em caso de descumprimento das clausulas aqui convencionadas, pelo Sindicato dos 
Empregados ou mesmo, quando postular via seu corpo juridico parcelas ou valores disciplinados ou contraries as 
clausulas e condicoes aqui normatizadas, fica sujeito a clausula penal de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) por 
acao. 
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CLAuSULA 538 
- CONTRATA<;AO DE ESTAGIARIOS
 

As empresas se comprometem a dar cumprimento integral aos preceitos da Lei n? 6494/77, que disciplina 0
 

estagio escolar e poderao contratar ate 8% (oito por cento) de seu quadro de enfermagem como estagiario
 
remunerado de acordo com a Resolucao n" 236-COFEN. Ainda, se obriga a nao permitir a realizacao de estagio
 
remunerado ou nao, no periodo notumo.
 

CLAuSULA 548 
- INDENIZA<;AO ADICIONAL
 

As partes em cumprimento a lei 7238 de 29/10/84 e visando dar tratamento uniforme ao pagamento da
 
indenizacao adicional, estabelecem que: a) 0 tempo do aviso previo cumprido ou indenizado integra 0 tempo de
 
service para todos os efeitos legais; b) somado 0 tempo do aviso previa indenizado ao contrato de trabalho e
 
devida a indenizacao adicional quando a projecao da contratual ocorrer no periodo de 1/4/ a 30/4/ de cada ana; c)
 
somado 0 tempo do aviso previo indenizado ao contrato de trabalho, nao e devida a indenizacao adicional,
 
quando a projecao do tempo do aviso previo recair no periodo posterior a 30/4/ ou anterior a 31/3/ de cada ano.
 

CLAuSULA 558 
- SERVI<;O EM UTI MOVEL
 

OS trabalhadores que exercerem exclusivamente as suas atividades laborais nas ambulancias UTIs m6veis, e os
 
Auxiliar e Tecnico de enfermagem que exercem sua atividade laborais em services de Home Care, alem do
 
adicional de insalubridade, farao jus ao adicional de risco de vida, na razao de 20% (vinte por cento) sobre 0
 

salario minimo nacional.
 

CLAuSULA 568 
- CONVENIO ODONTOLOGICO
 

OS empregadores integrantes da categoria patronal se obrigam a descontar em folha de pagamento dos seus
 
empregados os valores referentes a adesao destes ao Convenio Odontol6gico instituido e mantido pelo sindicato
 
laboral, mediante apresentacao, por este, das respectivas autorizacoes de descontos ou alteracoes de autorizacoes
 
de descontos assinadas pelos trabalhadores, cujo valor individual constara expressamente de cada autorizacao ou
 
alteracao.
 

Paragrafo Unico - Os empregadores no TRCT (Termo de Rescisao de Contrato de Trabalho) de seus
 
empregados, quando autorizados, poderao descontar ate 20% (vinte por cento) do valor dele, por debito do
 
empregado junto ao Sindicato em razao de servicos odontol6gicos prestados por este mediante convenio firmado.
 

CLAuSULA 578 
- DESCONTO EM FOLHA -CONVENIO
 

Fica acordado que todos os empregadores dentro do prazo maximo de 60 dias a contar da data da assinatura desta
 
convencao facam com os bancos de sua preferencia 0 acordo para emprestimo a seus funcionarios com desconto
 
em folha de pagamento visando assim beneficiar 0 trabalhador, mediante acordo firmado com 0 banda e centrais
 
sindicais e de acordo com a Medida Provis6ria n. 130, de 17 de setembro de 2003 publicados no DOU em
 
18/09/2003, e pelo Decreto n", 4.840 de 17 de setembro de 2003 publicado pelo DOU em 18/09/2003.
 

CLAuSULA 588 
- ASSEDIO MORAL.
 

Na polftica de combate ao Assedio Moral, este podera ser urn tema durante a realizacao das SIPATs, mediante a
 
realizacao de palestras e distribuicao de folhetos, a criterio dos membros da CIPA.
 

CLAuSULA 598 
- FERIADOS
 

Fica garantido 0 pagamento ou folga do trabalho nos dias de feriados das zero hora as vinte e quatro horas.
 

CLAuSULA 608 
- CTPS. AUSENCIA. CRIME.
 

Alerta-se aos empregadores que se encontra em vigor a Lei 9.983/2000, que alem das penalidades normais e
 
multas, alterou 0 c6digo penal e definiu como crime a ausencia das contribuicoes ao INSS e de outros tributos .
.......... 



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIC;OS DE SAUDE DE MARINGA E REG!Ao 
Rua Neo Alves Martins, 1334- zona 03 - CEP: 87050-110 - Fone: 44-3025-7181 Maringa - Parana.
 

CNPJ 77.267.656/0001-08 CNES 46000.006449/97
 
www.sindicatodasaude.com.br e-mail: sindicato@sindicatodasaude.com.br
 

SINDICATO DOS HOSPITAlS E ESTABABELECIMENTOS DE SERVIC;OS DE SAUDE DE MARINOA 
FILIADO A FEHOSPAR - FEDERAC;Ao OOS HOSPITAlS E ESTAB. DE SERVo DE SAUDE DO PARANA 

Rua Imburana, 176 - zona 05 - CEP: 87060-290 - Fane: 44 - 3224-8931 CNPJ 95.642.054/0001-67. 
CNES 24000.000346/92 e-mail: sindicato@wnet.com.br - Maringa - Parana 

CLAuSULA 61a - FORO 
Fica eleito 0 foro da Comarca de Maringa para fins de dirimir eventuais duvidas originadas da presente 
Convencao Coletiva de Trabalho. 0 presente ajuste e considerado firme e valioso para abranger, por seus 
dispositivos, todos os contratos individuais de trabalho dos componentes da c1asse e da categoria em sua base 
territorial. 

SINDICATO DOS lJ SP TAIS E ESTABELECIMENTOS E SERVIc;OS 

Maringa, 02 de Junho de 2008. 
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