
CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO 

2016/2017 

SUSCITANTE: s,INDIS A Ir) DOS TRCNIt IS Dl. SI,CSI R 	CA DO •IRAISM.1 ) Nt 
ICS] AI X) DE SÀO PAUL( ). I 'nudade Smtlwal *oram, sant. som sede nu Rua 2.1 de maio, 104 5" 

andar - Republica, CEP 01041 000, SáeN Paulo, SP, eles idamenre inrcrita 	 MI sob 

60 266 996/0011-03. 

SUSCITADO: SINDI(AI() DAS S \ 	\ S 	•\ `9.1S 1)1: NIISHRICORD1 \ 

11()SPITAIS FILAN'1 RÓPICOS DE ISMISI R ÀO PRI:10 IS RISC I \ ), ViiiiddeSictdical 

Patronal, com sede na Rua Itapirst, n 7911, jardim Paul Lstano. Rife Ira' PICO, SP, 

desidasnente inscrita no C.NPJ/MI; sub o 110  05 436.103 	12 

Entre as partes supra aludidas, fica estabelecido a presente Cotwençâo Colo iv i‘1 	tl 

(ira pactuam, rcHuerendo sua honsdogaçao nas scgsJ iii404 llair 41110S e clIndirner 

Cláusula l' - Reajuste Salarial 

Fica estabelecidi) ,1 reajuste salarial de 9,8307% (nove inteiros e 1,110 liii 1. tresenlips e sete 

décimcss de milésirn,Is pINT cento), a ser concedido em i (1rés) parcelas, da SegUiale ri na: 

Corscçâo do salário a partir de l'' de 111/111/ de 2016, rio percentual de 5" ii (CUIM por 1041111 11, 

incidente sobre os salários de l' de abril de 2016. 

CorresSca dô salário a partir de 1" de :rg(351ti de 2016, no percentual de 71; (sei e por CC11411), 

incidente sobre os salários de l'' de abril de 7016. 

C:arreglo do salário s partir de l'' de novembro de 21116, no percentual de 9,8307% (nove 

inteiros e oito mil, trezentos e sete décimos de milésimos por cento), incidente sobre os 

y' 
salários de I" de abril de  
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aragrafo primeiro: scida com crie di • as 510 Ice 	salariais espontaneamente 

oncedidaâ no lie oda revisando, exc uindi ase das compensapies os aumentos decrua-mires 
de promoção, tis shrencia, cuuipara ár salarial e os aumentas reais expressamente 
rincedidos a esse titulo, por acor o c tive). 

aragrafo segundo: a eventual difer n a salarial deverá ser paga na folha de pagtiiiierl10 do 

talls de agosto de 2016. 

Parágrafo terceiro: aos empregadas adiniddas após a dota-base será asre.gurado  

alarial proporcional o 1/12 (um doze avos) por mês mabalhado. 

Cláusula 2"- Piso Salarial 

A partir de 1° de maio de 2116  o piso suariam cI categoria romesponderS a R$ 2,7635 95 

(dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e mucnia e cm ert centavos) para os hospitais 

do interior. 

A partir tle I° de igosto de 7016  o pis: 
	

hal dl categoria corresponde 	2.818,61 

(dois mil, z 2ittleentcla e dezoito mais e 	ta e catarro centavos) para tis Ii DSPitais do 

interior. 

3 narra de I° de novembro de 21116,  o piso salarial da categoria corresponder LIR$ 

2.893,20 (dois mil, oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos) para os lu ispi tais tio 

interior. 

Parágrafo Unica: sobre ti piso salarial acima transcrita Mio haver 

previsto na cláusula I'. 

Cláusula 3" - Abono de Faltas 

Abono de falta de até 2 (dois) empregados por entidade:, uma vez por trimestre, para participar de 

heMbleia geral. eventos c seniinbrus, convocádos pele: suscitante durante o peitudo necesnido á 

pacticipaeào, mediante comunicação escrita á entidade. Mim 72 horas dc antecedência. 

Cláusula 4 - Abrangência 

Respeitada a legislai:ao em vigor, a presente Convenção Coletiva de Trabalho aplica-se s 

categoria diferenciada dos 1'écniais de Segurança chi inabalho nue trabalham mis seguinte 
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municípios Altinó o s, Aparecid D' str, Araraquara, Ifarrems, liatalais, Ifebetlount 

Esperança do Su 	orborema, ata b llaturu, Cardoso, Catanduva, Crininhos, 

Dourado, Descai ad Es tida I test , Fernantlántilis, Franca, uni r, Guani, Guaraci 

Guariba, lbaté, I ira, Ibitingat  Igli a ava, IpLi, liapolis, ti-Listrava, Itajobi, Indisporá, 

jahorandi, jaboti abai, jaci, j•des, jartlinApolis, José Bonifácio, Nlacauhal, lilatan, 

Sligu e Idpoii, Miras sol. Monte A o, Monte Azul Paulista, Morro Afruds, %fonte Aprazivel, 

Neves Paulista, Nhandeara, Nos,  Europa, Nova Granada, Novo Horizonte, Nuponinga, 

Olímpia, Difamais, Patrocínio P. custa, Paulo de Faria, Pitangi, Pedregulho, Pitangirriras, 

Pontal, Porto Ferreira, Populina, Pç ftirenebbli, Ribeirão Bonito, Ribeirão Preto, RX•landia, 

SaEs de Oliveira, Santa Adélia, inta Pé do Sul, Santa Rosa de Viwrbo, Sato Carlos, São 

Riaquirn da Barra, Santo António da Alegria, São José da Bela Vista, São doais do Rio Preto, 

São Simão, Serrana Sertgozinlx , Santa Rita do Passa (Quatro, Terra Roxa, '1-abafara, 

Tahatinga, Tanalif, taquaritinga, Granis, Limpes, Viratiouni e Nb zuporanga. 

Cláusula 5 - AdiciOnal de Insalubridade 

Consoante disposto uri artigo T. XXVI, da Constituirsio Federal, fica assegurado 

concessão do adidonal de insalubridade aos empregados em exercido de (cabano em 

ecmdições insalubres represenudos peE Sindicato Ni:Ritme, desde que ec int:tarados Ívx 

laudo pericial técnico c nos termos da legislação vigente;  com base ••• • v alt ir de ES 8a( II 

(oitocentos e oitenta reais). 

Parágrafo único: Caso o sul tin minirno nacional ultrapasse o valor acordado. este 

prevaleterá. 

Clausula 9- Adicional Noturno 

“MCedido aos empregados lotados. no período •da ti i te, eurni,reerdido anue 22 honts de 

um dia ate 7 horas do (lia seguinte, adido na norurno equivalente a 30"s (trinta por cento) 

sobre o valor da hora diurna. 

Cláusula 7° -Adicional Por Tempo De Serviça 

A partir de 01/07/98 findou-se a concessão do Adicional por Tempo de Servino, que fiai 

mantido, no entanto, no valer do percentual que estava sendo pago pela entidade, 

exclusivamente aos empregados que ja estavam recebendo o beneficio em 30/06/980>/ 
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Clausula - Adm ti os após Dat -Base 

Ar rs  admindos imo' a data-base, ser a ic do o percentual. de forma proporci 11  

respectivo més d • admissão. 

Cláusula 9° Ante inações Salariais 

As entidades poderarc antecipar radustes salariais independentemente da politica salarial vigente. 

Cláusula 10" - Atestado de Afastamento e Salário 

s entidades deverão preencher ri atesnido de afestamento e salino 	per qtle sn]icir.tdo pelo 

Cláusula ir - Atestados Médicos c Odontológicos 

Reconhecimento, pelas entidades, de atestados meidicos e caloncológicos passadlls pelos 

facultativos do sindicato suscitante, desde que mantenham convênio cm o SUS. 

Parágrafo único: Os atestados deverião ser entregues pelo empregado ou por pessoa por  

ele designada, ao empregador, no prazo máximo de 48 horas; da data da emissão do 

atestado, 

Clausula ir- Ausências Justideadas 

eli1Plaindos Púdcd3r1 dciri r de comparecer  ao serciido, 	Inejui7 i is r5c 

prazos e condições seguintes: 

Pig SisiSR dias coneecuovos em virtude de morte de filhos cônjuge, ascendentes e i 

b) Por cinco dias consecutivos em virtude de casamento. 

Clausula 13 - Auxilio Creche 

As empresas gue não possuir= creche própria conccderiio auxilio creche a titulo 	reembolso, 

nos termos da categoria preponderante. 

Cláusula 14" - Auxílio Funeral 

Fica estabelecido que, em caso de morte do empregado, a empresa 	á auxilio-ninei-81 no 

valor de 1 (uma) vez o menor salário normativo da categoria, além de todos os diteitoz 

legais aos seus dependenteps. i,,,/, 
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arágrafo único As entidades que t nham seguro de vida omiti to, com valor igual ou 

upericat ao eatabe edito na presente elnumiln, estào isentas do:  Pagamento do auxilithfuneral. 

Cláusula 151: Avis Prévio 

Concessão do Avis Prévio na Forma da Lei. 

Cláusula 16' - Ca a de Apresentação 

Os empregadores fornecerão aos crnpregtido.s. imitado demitidos sere jimolttIsa. tarLt de 

apresentação, que deverá ser entregue aos mesmos no ato da homologação d2 reciso cuntrdtt'a].  

quando tal cana for solicitada pelo empregado. 

Cláusula 17 Cesta Básica 

Concessait pelos empregultires, aos empregados, de uniu cesta básica mensal 

da categoria majoritária, desde:que haja a coimes:são de cesta básica 
	

ant 

Cláusula 18°- Compensações 

Serão compensadas antecipações saladais esmintaneamente concedidas ti t pedi ido revisn os til, 

excluindo-se das compensaçUes os aumentos decorrentes de promoçao, transferencia, entibiaração 

salarial e os aumentos reais expressamente concedidos a esse titulo, por acordo coletivo. 

Cláusula 19" - Comprovante de Pagamento 

Fica estabelecido o forneci/muro obriméttido de comprovante de pagamento, contendo 2I 

idendficação da empresa, com a discriminação das importâncias pagas, descontos efetualli is 

e recolhimento de FGTS. 

Parágrafo único: Ocorrendo eito na folha de pagamento. :as empresas pagarao aos 

empregados, as eventuais diferenças no prazo de dez alias, a contar da data de comunitaçáo 

feita pelo trabalhador. por escrito. 

Cláusula 20'- Comunicação de Dispensa 

Fica assegurado ao empregado despedido por justa causa, que scja cie finado desta, por 

escrito, com Menção dos morins: do aro patroa 
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Cláusula 2V- C ti aludo Proa sio aio Sindical 

Será efetuado Jean 01 assisrenáal de A, (cinco inteiros por senti,' dos empregados, de LISOS Só 

vez e  dos salários I més de serem] ro/ 116, em favor do Sindicato dos Técnicos em Segurança do 

Sraballto do Esta ) e Sáo Paulo, hm ISISmia essa a ser recolhida em conta vinculada á Caixa 

cc)nArnica Fede 1, través de gli155 a serem fornecidas pelo Sindicato Profissional, ficando 

estabelecido um to d R$ 160,00 (cento e sessenta reais) 

Parágrafo primevo: Respeitada a legislação vigente, bem ci. o jurispriancia que rege a 

matéria, fica assegurado a todos os e nip egados abrangidos por este instrumento coletivo, o dirdir0 

de oposição ao re rido descanto, até 10 dias depois da data de assinatura dó presente OU da data do 

homologo{ão dc AME& Judicial. 

Parágrafo segundo: As partes que incentivarem ou criarem oltstácult os para c,posidio itarlividual 

:«1 det,mmto da c ntribuição pnifissional estarão 50] citas. e Errem denunciadas pertmte o Minisiáto 

Público do Traball o. 

Parágrafo terceiro: Os Sindicatos, a fim de darem publicidade ap referido direito de opi :nino se 

manpoimem a divulgar tal direito em bõlefins informativos do SindiGato. 

Parágrafo quarto: O empregado que estiver ngnrommente em dia com o pagainentn das demais 

contribuivies devidas ao Sindicato Profissional, fint desobrigado do recolhimento da contribuiçào 

assistenciaL 

Cláusula 22' - Controle de Ponto 

nbrigardrio o controle de ponto, seja qual for 

pc 'durá sçr feita pcs inc10 =clinico ou um] a. 

anotado ou USO, II MIOLO) do empregador. Con 

MIIIINISISIO do Trabalho e do Emprego. 

de puni 

Trepados. A n) man do ponto 

podendo o Iinr:triode refeição ser 

[SIO de 21 de agosto de 21109 do 

Cldusula 23 - Correspondência 

As entidades disuibundo aos seus empregados toda correspondendo dirigida aos mesmos pulo 

Sindicato Suscitante e não se oporão á que O Sindicato efetue, nos ICIIIIOS da presente chim da, a 

divulgação da faculdade de associação dos empregado,: à entidade, conforme prevIStO ST II' 	• • 
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Cláusula 24 - Descontos Autorizados 

As enádadcs poderão proceder aos descontos em folha de pagamento dos emptegados 

relativos a convênios firmados com o sindicato pn Missionai, empresámos c °uniu, desde 

que expressamente autorizados pelo empregado inicressiodir 

Cláusula 25° - Do Descumprimento 

Fica estabelecido sue as góis por descumpdmento de quaisquer das clausulas da presente 

norma serão intentadas perante a justiça competente. 

Clausula 26°- Estabilidade aos Cipeiros 

umeedida estabilidade aos cirieiros no forma da lei. As entidades co 	 a remeter suo 

Sindicato Suscitante cópia da ata de posse dos membros da GIM. 

Cláusula 27° - Estabilidade no Emprego às Vésperas da Aposentadoria 

bica estabelecido que as empresas não poderão dispensar seus empregados optam es pelo 

regime do FGTS, salvo por bina causa, desde que comem com mais de 5 (cinca O anos de 

serviço na mesma entidade, durante os 12 (doze) illeNCS imediaumoente anteriores à 

aquisição do direito à aposentadoria por tempo de serviço, ressalvado os casos de acordo. 

Parágrafo único: Para obienção o desta garantia, o trabalhador deverá informar à entidade, 

por escrito, encontrar-se em período pré-aposentadoria, comprovando ml condição em 311 

(uma) dias da data da aquisição do direito. 

Cláusula 28 - Estabilidade à Gestante 

Pica garanáda a estabilidade provisória à empregada gestante desde o iniçio da gravidez : 

60 (sessenta) dias após o termino da licença compoisdia. 

Cláusula 29 - Estabilidade na licença médica 

Garanda de emprego, pelo período de III (Iria 	a contar da aba medita, ao compre ar 

afastado por auxilio doença, desde que (2 afaslailleilh, Sela por prazo suporá u a180 (cento e ortent 

dias, nu possibilidade de demissão com pagamento da correspondente indento:10 r. 
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Cláusula ME - Est bi idade Servi o Milita: 

Garantia de empre o 	menor, em idade k prestação cli, serviço militar, desde o 	nento 

até 30 (trinta) dias a ás a batia 

Cláusula 3?- Exames Médicas 

Fica estabelecido qu as empresas custearão os exames médicos por ocast da dm g 

dispensa de seus em regados, bem como os periCidictis, de conformidade com a legislação 

vigente. 

Cláusula 32°- Férias 

Aviso prévio de 30 (trinta) Mas para contem:ao das férias, não podendo as mesmas ter inicio nos 

dias de descanse semanal remunerado caos dias ja compensados. devendo o respectivo pagamento 

ser realmado com antecedência de, no mínimo, 2 (dois) dias 

Parágrafo Ilidem para os empregadas que trabalham na Fornada especial de rbnll,',, l- 

por trinta e seis), o inicio das fedas não poderá Nçr em dias de Iblga. 

Clausula 33' - Fornecimento de equipamentos de proteção 

Obrigatoriedade no fornecimenoi de equipamento de proterao 1015 empregados para o exercicio das 

respectivas funçAits, de conformidade CrItil a legislação de higiene, seguionça e medicina do 

trabalho. de modo a atenuar bit tis nsei á eventuais, StIldo obrigai uno Neli Um) pelo empregado 

Cláusula 34 - Fornecimento do Material Indispensável 

Meti estabelecido que os empregadores fornecerão aos empregados, gratuitamente, todo o 

material indispensável ao exercido das atividades dos tilifeiros, respondendo estes pela sua 

conServação. 

Cláusula 35" - Fornecimento de Uniforme 

Fica estabelecido o finnecimentõ gratuito de uniforme aos empregados, desde que o seu 

uso seja obrigatóriy 
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Cláusula 36" - Garantia ao Empregado Estudante 

FiCa estabelecido que serão abona o os horários para os emprégados estudantes de 

prestarem exame- em escolas oficiai tu reconhecidas, desde que feito comunicação por 

escrito, com 48 (quarenta e oito) hora e antecedência e posterior compnwacão. 

Cláusula 37 - Gar mia de igual salari /remuneração 

Garantia de igualdade de oporrunidar c/salário e remuneração par trabalho de igual valor. 

independentemente de semi. raça e ciar. 

Cláusula 38'- Garantias salariais na admissão 

Garantia ao empregado adilando para R função de outro dispensado sem juba causa, dc igual  

salário ao do empregado de menor salino na função, sem considerar as vantagens pessoais 

Cláusula 39' - Horas Extraordinárias 

horas extras serão pagas com acréscimo de 101Pin (cem por cento) sobre a hora normal 

de trabalho. 

Parágrafo primeiro: os empregadores poderão adotar o sistema de Banco de 	oravas 

do qual o excesso de horas trabalhadas cm um dia pOdcrá ser compensado pela 

correspondente diminuição em outro dia de maneira que não exceda. no periodo máximo 

de 12 (doze) meses, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas no contrato. nem 

:seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diáriás. Tal sistema não será permitido 

guando o trabalho for realizado nos dias de Colga, conforme escalas de revezamento. 

Parágrafo segundo: caso ri empregado não cumpra a ¡Ornada diárbiésemanal estipulada no 

contrato, as horas não traballmágs serão lançadas no banco de horas, nos mesmos moldes 

do parágrafo anterior, podendo ser compensadas pelo correspondente aumento da jornada 

em outn) dia, respeitado o limite TáNIMO de jornada diária de dex horas. 

Parágrafo terceiro: na hipótese de rescisão do Contrate de Trabalho, OU após o I ICC t81) do 

prazo supra estabelecido, sem que tenha havido a compensação da jornada extraordinária, o 

trabalhador titrá jus ao pagamento das horas extras não compensadas., calculadas sobre o 

valor da remuneração na data da rescisão, ou do efetivo pagamento, observando-se os 

adicionais estabelecidos na presente no= coletiva 
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Parágrafo quarto: 1:e a compensação da jornada previsra no parágrafo segundo desta 

cláusula, não ocorrer no prazo máximo de doze meses, a empresa poderá entrar o 

com ciente desconto ern folha de pagamenie. 	r >caseio da rescisão havendo horas cm 
alieno, esOm poderão ser descia-andas, respeitando o limite de desconto máximo de um 

salário do trabalhador, 

Cláusula 40° - Interrupção do Trabalho por Parte da Empresa 

Fica cataliekcido que as imerrupçães do trabalho, de responsabilidade do enipregadi ir nai 

poderão ser descontadas ou compensada posteriormente. 

Cláusula 41° - Jornada Especial Ce Trabalho 

Ides estabelecida, além das jornadas legais, a adoção de jornada especial de mabalho, reduzida MI 

compensada, inclusive 12 x 36, ou seja, 12 (23mM horas de traloalhu com 1 (urna) hora para refettnto, 

1 	 por 36 (milite e seis) horas de descanso, respeitaild(5-se o limite de 13 (treze) plantões ora urno5 e 14 

1 	 (quatorze) plantim diurnas, respeitados os acordos anteriores. 

1 

Parágrafo único — 11sta cláusula abrange o período de 01 /07/2016 a 311/00/2017, em consoo ce 

com as demais cláusulas sociais previstas na presente convenção coledva de traballm. 

Clausula 42° - Lanche Noturno 

Os empregadores fornecerão gratuitancnt.e lanche aos cniprqumdsssue laboram em jomot6 

noturna. 

Cláusula 43' - Licença Adução 

Concessão da licença adoção, nos moldes do artigo 392-51 da Consolidade5 h das hás do Moina 

Cláusula 44° - Licença Paternidade 

Após n nascimento de seu filho, o empregado 
	

direito a urna licença de 5 (cinco) dias, sem 

prejuízo da remuneração. 

Cláusula 45 - Mensalidades Sindicais 

Obrigaioricdede de recolhimento das conlvibuiçõe5 (mensalidades sin 	s) tiesconladas (LIO 

assmbidos, com consonância COM os artigos 545 e seu parágrafo enico, sob :o penas previstas no 
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impo 55.3., da CLÚ, a favor do Sindicato d s illeenieris e Se rmnçsTrabalho nu 

Paulo. 

Cláusula 46" - Mota Salarial 

Caso o empregador nau satisfaça nus ',mons piitirmug 001 lei o pagamento dos salários e 

gratificações natalinas, fica astabelerida a multa, em favor do enaptegadn, de 0,511 ,1 (moio T  ir 

cento) do valor devido ao dia, até o 5" (quinto) dia útil algo o vencimento do prazo legal, 

sendo que, de 6" (sexto) dia em diante, a multa será de 1% (um por cento) trm dia, !ilidi:ida 
11.1% (dez por cento). 

Parágrafo único: Além da multa, fica eatalielecitio o 
	

de mora de 19  a (ir pf cento) 
ao mês pra ráni dio obaervandtpac as [inibições do (and 

	
il vigente 

Cláusula 	Multa por Deseumprimento 

Fica estabelecida a multa por deseumptimento dc todas as obrigarmos de lazer inseridas na 

presente Til lona titilerica e que nlio pois uaná CO 01 t inicaerliee própriai, equivalente a 20( (deis 

por cento) M, piso da categoria, em favor da parte prejudicada. 

Cláusula 4135  - Obrigatoriedade do registro na CTPS 

Fica terminantemente proibida a preiraçan de aerviços, após 411 (quarenta e Dita) },i,tas LI  

data de ingresso na entidade, sem o devido registro na COPS, na forma da lei. 

Cláusula 49-  -Pagamento de saládos e PIS 

Para recebimento do PIS, sendo necessária a ausnocia do funcionário durante o horário normal 

de trabalho, cala não será considerada para efeito de desconto do Dtilf, férias, I 3" saiam h, resta 

bahica, bem como do dia do recebimento. 

As entidades que ano efetuarem o pagamew o lic ès sal:iráo ç adianErtMento de sabiá} cal tonada 

corrente deverão proporcionar aos empregaileis ie muT. hábil parti o reeebhneniu ao banco ou 

posto bancário, dentro da jornada do trabalho, suando coincidam coto o horário banehio, 

..... excluindo-se os horários de refeição, ..„.. „„,,  
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cão concedidos a s técnico:, de seguranç do trabalhc) 3 (três) dias úteis por ano, winsectIlIVOS rsti 

não, sem %miarmo dos salários para reciclagem c atualização profissional, parnmpacão em 
ongrcssos, simpõ os, scrninarHos ou outros eventos ligado), a atividade laborar desde que 

previamente acordado com a direção da em rusa c comprovação posmrior. 

Cláusula 3" - Pessoas com deficiência 

As entidade% abrangidas por esta norma coleava se compromcEem a coinratar portadores de 

deficiência  nos termos da legislação vigente. 

Cláusula 52° - Prevenção do Câncet de Mama 

As empregadas acima de 40 anos terão direito à dispensa tht pelo menos cio dia de trabalho por 

ano para realização de rnamografia, como política para prevenção de cancer de marna, e os hospitais 

que tiverem a especialidade, oferecerão sua estninga para a realrração do exame. 

Parágrafo primeiro: Para efeito dc escala de trabalho, a empnrsidn deverá comunicar 1 entidade 

empregadora, por escrito, ii data da realmaçáo do exame. com  antecedência mirim% de 5 (cinco) 

Parágrafo segundo: O direito à dispensa previsto w acEusula ficará condicionadui cornpn 

que o exame foi realizado na data da dispensa. mediante aprzsentaçai) dc atestado médico, na íonna d; 

lei 

Cláusula 53 - Prevenção do Câncer de Próstata 

Os empregados acima de 40 (marmita) anos terão direito à dispensa de pelo menos meto dl Ir 

trabalho por ano para realização do exame clinico de detecçáo precoce do abrem) de próstata 

hospitais que tiverem a especialidade, oferecerão seus sumiços para a realização do cume. 

Parágrafo primeiro: Para efeito de escala de trabalho, o empregado deverá comunicar a entidade 

empregadora, por escrito, a data da realização do exame, com antecedência minium de 5 (cinco) 

dias 
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aragrafo segundo 	ditou, a ilisp mi ar visto nesia cláusula neará ebndidoriadr, à comprovação de 
ue o exame foi reabra o na data da igaras , mediante apresentação de atestado médico, na fomo da 

lei 

Cláusula St - Quadro de Avisos 

assegurada a utilização, pelo sindicato profissional, rio quadro de avim das enprt.sus para 

fixação de avisos e comunicados sindicais e de interesse da categoria. 

Clausula St - Refeitório 

Fica estabelecido que as entidades manterão cal próprio para' a uso de seusempregados 

pata suas refeições, nos termos da legislação vigio 

Clausula 56 - Substituição eventual 

Fica estabelecido que os funcionádos charriados para subsiituir outro com o salino superior, sara 

garantido igual saládo do substituído, entpianto durar a substituição, saia qual fi ir o motivo desta, 

sena considerar as vantagens, desde que Paia a substituição por anais de 90 rioveniao dias, 

Cláusula Sr - Vale-tiansporte 

Concessão de vale transporte na forma da lei, fatultando-se ao empregador a iffirecipaeati (III valor 

correspondente em pecúnia até o quinto dia útil de cada ralés. competindo ao empregado 

crununicar, por escritia Li, empregador, as alterações mo condições declaradas inicialmenie pura a 

concessão çlo vale-transporte. A concessão dia vale transporte em pecúnia tem por fundamento 

disposto no artigo 7, XXVI, da Constituição Federal, bem corno os disposirivos da Lei n'' 

74I V85, regulamentada pelo Decreto n'' 95.247/R7 e, ainda, acórdão proferido pela Seção de 

Disaidios Coletivos do 1' flanai Superior do ira alho, nos anil, ia do no Feioso 1 SI A 

366360/97.4. 

Clausula St - Vestiários, Anuários e Banheiros 

Fica estabelecido que as empresas manterão vestiários masculinos ckminin as com 

armários para uso individual, hem como banheiros nos kgais de nahallio, mis ter tu, is da 

7,.

legislação vigente. 	i • 
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Cláusula 59. - vigência 
A vigência de preeente Convenção Coletiva cie •rahallui 	e um imo, cflm inicio e ti  

01/05/2016 e término em 30/0412111 

Preto, IA tit intim de 20 
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