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CONVEN ÃO COLETIVA DE TRABALHO 

2016/2017 

SUSCITANTE: SINDICATO DOS TÉCNICOS DER SEGURANÇA DO 
TRABALHO NO ESTADO DE SÃO PAULO, Entidade Sindical Profissional, com 

sede na Rija 24 de Maio, 104 - 5° andar - República CEP: 01041-000, Sio Paulo, SP, 

devidamente inscrita no CNP.UMF soba n" 60.266.996/0
001  -03. 

SUSCITADO: SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICÓRDIA E 
HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DE PRESIDENTE PRUDENTE E REGIÃO, 
Entidade sindical econômica, inscrita no CNIBTMF sob n° 05.321.383/00

01-13,  com 

sede na cidade de Presidente Prudente - SP, na Rodovia Assis Chateaubriand - do km 
67,000 ao km 70,000 - Cbacare Flor - Estrada Bezerra de Menezes, 1, por seu 
representante legal, Sr Celso Xavier Sentin, portador do CPF f 043.824.528

40. 

Entre as partes supra aludidas, fica estabelecida a presente Convenção Coletiva de 
Trabalho, que ora pactuam, nas seguintes cláusulas e condições: 

CliusIsla i. Reajuste SaI!ri!! 

Sem correção salarial para o ano de 2016. 

Clátanla D. SaláriO Normativo 

Fica estipulado como salário normativo da categoria o valor de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais). 

Cláusula rAdmitidos Aós DAIS Base 

Aos admitidos após a data-base, será aplicada o percentual de forma proporcional, 

observando-se o respectivo mês de admissão. 
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CbusuIa 4. ComocIsaÇõCS 

Serão compensadas antecipações salariais espontaneamente concedidas no parindo 
revisionado, excluindu-se das compensações os aumentos decorrentes de promoção, 
transferência equiparação salarial e os aumentos reais expreâssmente concedidos a 

esse titulo, por eco' do coletivo 

láus 	fig. Adicional de Insal brid dC 

Concessão do adicional de insalubridade a todos os trabalhadores perteracellICO a 

categoria profissional representada pelo sindicato suscitante, estabelecendo-se, nos 
temos do inciso XXVI do artigo 7da Constituição Federal, como parâmetro de 
incidência o valor de R$ 881,00 (oitocentos e oitenta e um reais), parámetro que nao 
poderá ser inferior ao valor do salário minimo vigente á época do pagamento, Sobre o 
qual incidira os percentuais previstos em lei, desde que haja comprovação da 
insalubridade mediante laudo pericial técnica e nos termos da legislação vigente. 

Cláusula c. Cofl*TOVafltC de P *mento 

0 
empregador fornecerá obrigatoriamente, aos empregados, comprovante de 

pagamento cum a discriminação das importâncias pagas e descontos efetuados, 
contendo a identificação da empresa e dos recolhimentos do FGTS. 

Chi 	Ia7. Salário-Substit 	o 

Fica estabelecido que os funcionários chamados para substituir outro com o salário 
super or, será garantido igual salário dos substituido, enquanto durar a substituição, 
se a qual for o motivo desta, sem considerar as vantagens, desde que haja a 

subst tuição por mais de 90 (noventa) dias 

'Mutila SÉ. Salário do Admitido em Lutar da Outro 

O 
empregado admitido para a função do outro dispensado, terá direito de igualdade 

salarial em relação ao empregado de menor salário na função, sem considerar 

Vantagens pOSSOais. 

Cláusula 9' Trabalho Notam 

Fica assegurado aos empregados lotados no periodo da 
noite, adicional noturno 

equivalente a 30% (trinta por cento) da hera diurna, para o trabalho realizado das 
	- ,,,,„......7/ 

22:00 horas de um dia até 05:00 horas do dia seguinte 
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Cl' sula 10 Horas Extraordinárias 

As horas diárias, excedentes da jornada legal ou convencional, terão um acréscimo de 

50% (cinqüenta por cento) nas duas primeiras horas e 100% (cem por cento) nas 

demais. 
I" - Fica instituide o sistema de compensação de horas, onde o excesso da jornada 

de trabalho pelo empregado no mês, que dão poderá exceder 48 (quarenta e oito) 
horas mensais, poderá ser compensado em descanso e em data pré-escalada com a 
adrililliStraÇãO, dentro dos 06 (seis) meses posteriores ao mês do fato gerador. 

§2.
- Caso o empregado tenha heras em débito para com o empregador, estas poderão 

Ser lançadas no sistema de compensação no mesmo prazo mencionado no parágrafo 
primeiro. Não senda passiva' a compensação no prazo estipulado. o respectivo 

desconto será efetuado no holerite de pagamento. 

Cláusula li.Inicia do PerodO de Férias 

O inicio das férias coletivas ou individuais não poderá coincidir com folgas, sábados, 

domingos e feriados ou dias já compensados. 

cláusula 12 Carta-AVISO de DispeMa 

No casa de dispensa do empregado, serlhe-á entregue carta-aviso com os motivos da 

dispensa com alagação da prática de falta grave. se 
 for o caso sob pena de presunção 

de dispensa imotivada, 

Cbusula 13 Aviso-PrEv ia 

Conforme a legislação vigente 

C!àu.sula 10 Estabilidade PrAoQja4Qfla 
Eia assegurada a estabilidade aos Técnicos em Segurança de Trabalho que estejam a 
12 (doze) meses da aquisição do direito a aposentadoria especial ou não, e que tenham 

um mlnimo de 05 (cinco) anos de trabalho na mesma empresa cessando a 
estabilidade ao adquirir o direito a aposentadoria. Ficando o empregado na obrigação 

de comunicar o empregador a solicitação da aposentadoria
,  
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Cláusula 15. E tabili ode da Gestante 
Fica estabelecida a est bilidade provisória da empregada gestante, desde o inicio da 
gravidez, ale 60(sessenta) dias após o término da licença compulsória. 

Cláusula 16. Garantia ao Empregado Afastado do Serviço por finem  

Garantia de emprego, pelo período de 30 (trinta) dias a contar da alta médica, ao 
empregado afastado por auxilio doença, desde que o afastamento seja por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, ou possibilidade de demissão com pagamento da 

correspondente inderlização. 

Claus 1 ES-1 ~fie 
Concessão de licença adoção, nos moldes do artigo 392-A da Consolidação das Leis 

do Trabalho. 

Cláusula15.saSs 
As empresas que não passagem creche própria ou convênio-creche concederão 
auxilio-creche, no valer de R$106,00( como e seis reais), mensalmente por filho, aos 
Técnicos cru Segurança do Trabalho com filho de até 04 (quatro) anos de idade. 

§ único A documentação @Moly& dos Técnicos para u recebimento do auxilio-creche sere. 
certidão de nascimento do filho, carteira de vacinação e declaração semestral de 
próprio punho confirmando o direito de guarda e a dependência económica da 

criança 

uslÇ. nes de Trabalho 
O fornecimento de uniformes aos empregados, quando exigidos pela empresa Da 
prestação de serviços ou quando exigidos pela própria natureza do serviço será 

obrigatório e gratuito. 

Cláusula 20. Atestados Médicos c Odontológicos  Reconhecimento pelas entidades, de atestados médicos e odontológicos passados 
pelos facultativos do sindicato suscitante, desde que mantenham convênio com o 

SUS. 

utnç, 	ffil fr°de Avisos 
 

E assegurado a utilização pelo sindicato profissional do quadro de avisos das 
empresas para fixação de avisos e comunicados sindicais e de interesse da categoria, 
desde que comunicado antecipadamente a empresa, que colfiestã seu visto de eieele>7.7' - 
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Cláusula 22. Cotittb cA ao Sindicato Prensei° al 
Será efetuado, a Mulo e contribuição assistencial, dos empregados associados ou 
não, desconto de 7% (sete) por cento nos solários, no mês de maio/2016, de uma só 
vez, em favor da entid de os trabalhadores ou seja, ao Sindicato dos Técnicos de 
Segurança do Trabalh no Estado de São Paulo, importância essa a ser recolhida em 
conta vinculada ao Banco I ais através de guias a serem fornecidas pelo Sindicato dos 
Profissionais, ficando sia decido um teto de R$160,00 ( cento e sessenta reais). 

g r - do Direito de Oposi iot 
a) O empregado fie ao concordar com o desconto da Contribuição Assistencial 

devera se opa na s de do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho 

no Estado de Ho auto, até 10 (dez) dias antes do desconto, através de 
requerimento seri o de próprio punho com cópia a ser protocolada, individual 
e pessoalmen eco tendo a sua qualificação ( nome, n° da CTPS e nome da 

empresa cm q e tr balho)i 
10 O Sindicato s T micos de Segurança do Trabalho no Estado de São Paulo 

apresentará as em rosas até o S°  (quinto) dia que antecede o pagamento 

referente a maio d 2016, a relação dos trabalhadores que se opuserem ao 
desconto, podend também a cópia da respectiva carta protocolada servir para 

os devidos fins, 
c) As panes que inc ativarem ou criarem obstáculos para a oposição individual 

ao desconto da contribuição assistencial estarão sujeitas a serem denunciadas 

perante o Ts Uniste ia Público do Trabalho. 

g r 
- As demais contrib içóes sindicais - legais e constitucionais- serão recolhidas ao 

Sindicato dos Técnicos e Segurança do Trabalho no Estado de São Paulo nos moldes 

estabelecidos na lei ou na Assembléia respectiva. 

§ 3" - Os empregados que estiverem rigorosamente em dia com o pagamento das suas 
contribuições com o sindicato profissional (Sintesp), estarão isentos do recolhimento 

da contribuição assistencial 

C usol n l_CSbál.~.-031b—S-3-idi a .o 
As contribuições devidas pelos empregados ao Sindicato dos Técnicos de Segurança 
do Trabalho no Estado de São Paulo, de qualquer espécie , deverão ser descantadas 
cm folha de pagamento e recolhidas nos prazos previstos atreves de guias próprias, 

fornecidas pela própria entidade, desde que o empregado concorde. 

CIâuSIIh 24. Carta  Os empregadores fornecerão aos empregados, quando demitidos sem justa causa, 
cana de referência, que deverá ser entregue aos mesmos no ato da homologação da 
rescisão contratual, quando tal carta for solicitada pelo empregado. 
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Cláusula 25. Estabilidade Serviço Militar 
Garantia de emprego ao menor, em idade de prestação do serviço militar, desde o seu 

alistamento até 30 (trinta) dias apôs a baixa. 

Cláusula 26. Multa — Mora Salarial  
Aplicação de multa por atraso do pagamento do salário do empregado, que incidirá de 
1/30 ( um trinta avos) do valor do salário inadimplido limitada a expressão da 

totalidade do valor do principal em atraso 

Cláusula 27. Forma de Patamelito dos Salários 

Efetuar 
o pagamento dos salanos dos empregados em moeda corrente durante, o 

expediente bancário, excluindo-se os horários de refeição. 

Cláusula 28. Multa pelo Descem mento de " ulas 
Multa por descumprimento de todas as obrigações de fazer inseridas na 
presente norma coletiva e que não possuam cominaçfies próprias, equivalentes 
a 2% ( dois por cento) do piso da categoria, observando os valores 
estabelecidos na cláusula 2' em favor da parte prejudicada. 
Observados os limites previstos no Código Civil Brasileiro 

Cláus.ila 29. Foro 	"ate Fica competente para dirimir todos quaisquer assuntos referentes ao presente 

instrumento normativos a Justiça do Trabalho_ 

Cl us la 30. Pronto rto_0_a_._--ilsas_a_leri são. DeulüIlCiS Gil RevoflCÇ 
O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação, total ou parcial da 
presente norma coletiva ficará subordinada ás normas estabelecidas pelo artigo 615 

da Consolidação das Leis do Trabalho 
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Cláusula 31. Vigência 
O presente vigorará de 01032036 até 30042017, mantida a data base de I° de maio, 
comprometendo-se as partes divulgar o conteúdo da presente ás suas respectivas 

categorias. 

Cláusula 32. Atglatego  
Estende-se e aplica-se o julgamento do presente a toda categoria dos Técnicos de 
Segurança do Trabalho no Estado de São Paulo, nos termos do art 869 da CLT. 

Presidente Prudente, 01 de dezembro de 20 IA. 

SINDICATO DOS Ti 	
DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

NO ESTADO DE SÃO PAULO 
Sr. MARCO ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

Presidente 
C.P.F e" 956.481.60M-44  

SINDICATO DAS 5 TAS CASAS DE MISERICÓRDIA E 
HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DE PRESIDENTE 

PRUDENTE E REGIÃO 
SnCELSO XAVIER SANTO 

Presidente 
C.P.F n° 043.824.52840  
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