
CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO 

2016/2017 

SUSCITANIE: SINDICATO DOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO NO ESTADO DE SÃO PAULO, Ernidaile Sindical Profittz ,nal, com 

zede na Rua 24 de maio, 104 - 5" andar — Republica, CEP 01041-000, Silo Paulo, SI', 

dto O:intente norma 	 80i) oti" 40.266.99(1/00III-03 

SUSCITAI MS: SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E 

HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO VALE DO PARAÍBA, ALTA 

MANTIQUEIRA E LITORAL NORTE, Enddade Sindical Patronal, com sede na Run 

/iam Mauritz lowin, sh, Campos do jorditt, SP, devidamente inscrita no CNItl/Z/ I' sob 

a 0s.4ss.tuil0oo1-35. 

Entre as panes supra eludidas, fica estabelecido o presente Acordo judici 

pactuam, requerendo sua homologarao rias seguintes cláusulas e condiçõea, 

Clausula t: Reajuste Salarial 

CE/MI01/d0 salário a partir de 1" de maio de 2015, no percentual de 8,0% (oito por 

cento). incidente sobre os saldrius de 30 de abril dc. 2015, a serem pagos em duas 

parcelas; sendo a primeira parcela a ser aplicada o percentual de 44t em r de moio 

de 2016, e a scgtmda parcela a ser aplicada o percentual de 4,11%, a partir de 1" de 

outubro de 2016 

Parágrafo primeiro: •sedo compenStalas todas as anrecipaçõeS 	convencion 

espontaneast ci/nce(bdas no período revisando, conforme Insingao lalcumárive n 

Colendo1RIBUNAL SUPERIOR DO1114113:1LII0. 

Parágrafo segundo: a eventual diferença stilaal dm era 5C:( paga em 02 (ditas) vez 

folhas de pagamento do més de setembro e our ultri de 21115 

Parágrafo terceiro: aos empregadtts ndmiraluslyM a dai a base será assegurado o reajuste 

salaSI proporcional a 1/12 (um doze avos) por mis naballoglo. 



Cláusula r: Admitidos após Data-Base 

Aos admitidos após a dam-base, será aplicado o percentual, de forma proporcional. 

obsenrando-se o respectivo mês de admissào. 

Cláusida 3": Compensações 

Senso compensadas a rdecipa0eN salariai 	li lailcailieuit cedidas no petiodo 

W1'1.910110 do, excluindo-se das a rtipctl aç õc Is sumia 'os decorreo1is de promoção, 

transferència, equipan,c,io salarial e s aumentos reais expressamente concedidos a esse 

titulo, por acordo C/111111V13. 

Cláusula 4": Antecipações Salariais 

As entidades poderÃo antecipar reajustçs salariais independentemente sia politita salarial 

chi e, 

Cláusula S': Piso Salada! 

A pardr 	de maio de. 2016, o piso ala na 1 la catqirinl ctsrrespr.,ndeiii a R$ 2241,21 

(dois mil, setecentos e quarenta e uni mais e vime um centavos), e, a partir de i° de 

outubro de 2016, o piso salarial da categOria corresponder) a RS 1846,64 (dois mil, 

oitocentos e quarenta e sei,, reais e 5.0senta e quatro centavos), para mmada de 44h 

semnnais. 

Parágra& nico: sobre o piso salarial (salário de ingresso) IlâtI haverá inci&ncia dos 

percentuais previstos na clitusula primeira - Reajuste Salarial tetro aludida. 

Cláusula 6": Horas Extras 

Concessin de 90% (noventa por cent(s) de s obre taxa para is 	xtraordmáns 

presbulas pelo trabalhador. 

Parágrafo primeiro: fica Esculpas me empregadores a unlmacao do sistema de banco de 

horas, atrat6 do qual o CNCPSSO de horas trabalhadas em um dia pilderá ser compenmul 	: 

pela correspondente clinunuiçio em outro dia. de maneira que não exceda, no peM 	o 

máximo de uni ano, 	a 	referida 	compensação. 	0. empregador prxlerá 	optar ela 

compensaçào no período 	destinado à 	concessão 	de 	féMas, 	os 	correspondente à 

Parágiafo segundo: na hipótese de res.dsão de contrato de trabalho, ou após o decurs 

do pra,J, supra estabelecidõ, sem que tenha havido a compensação integral da jornada 

extziordnida, o tnrbalhador fará jus ao mi:Ticum das horas extras náts C41111pcns% las, 

culcu Iodas sobre o valor da remuneração na data da rescisão ou efetivo pagamento. 

compense() 	nesta cláusula prevista 



Cláusula r: Adicional Noturno 

O adicional incidente sobre as horas noturnas trabalhadas, assim consideradas aã 

compreendidas entre as 22 horas de um dia is 5 horas do dia seguinte, será çle 35% (trinta c 

e ncc pc r cento), sobre o valor da hora normal. 

Cláusula r: Pagamento de salários c PIS 
a) Para recebimento do PIS, sendo necessária a ausincia do funcionário durante o horário 

normal de trabalho, esta não será considerada para efeito de desconto do 1.)8R. firias, 

13" salada, cesta básica, bem como ,lo dia do recebimento. 

lã) As enádades Mie não efetuarem o pagamento dos salários e vales em moeda corrente 

deverão proporcionar aos empregados tempo hábil para o recebimento no banco ou 

h:oito bancário, dentro da jornada de trabalho, quando cohicidatn com o boiado 

bancário, excluindo-se os lio:Mos de refeiÇàO. 

Clausula r: Comprovante de Pagamento 
Serão fornecidos obrigatoriamente clemonstrativos de pagamentos, com a discrinunação 

dos Oulos que compõem a remuneração, importâncias pagas e descontos efetuados, 

contendo a identificação da entidade co valor do recolliimenio do I.OPS. 

Parágrafo único: ocorrendo eito na folha de pagamemo, as entidades pagarno aos 

empregados, as eventuais diferenças no prazo de dez dias, a cismar da data de comunicaçáo 

feita pelo trabalhador, por escrita 

Clausula 10°: Controle de Ponto 
obrigaróno o controle de ponto, seja qual for o número de empregados. A marcação do 

ponto poderá ser feita por melo mecárnco ou similar, ou livro dc ponto, podendo o horário 

dê refeição s-er anotado ou não, a critério do empregador. 

Clausula Ir: Lanche Noturno 
Os empregadores fornecerão gratuitamente lanche aos empregados sue  lãb, 

jornada noturna. 

Clausula Ir: Garantias ao Emptegado Estudante 
Abono de falta ao etnpregado estudante para prestação de exames eseálares, candicionad 

á comunicação prévia a entidade, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas ant 

ao exame escolar, bem como a comprovação da participação, no prazo de 72 e 

duas) horas após a realização do exame escolar. 

Clausula 	Garantias salariais na admissão 



Garaiada ao empregado admitido pata a função de ÇILITIO dispensado sem jusLI ciosa,  

igual sa brio 210 do empregado de mem ri salário na função, sem couisiderítr as vantagens 

pessoais, 

Cláusula Nb Garantia de igual salário/remuneração 

GaralltiA de igualdade de oportunidade/salário e remuneração para trabalho .11 
	

r, 

independentemente de sexo, raça e cot. 

Cláusula 15'; Substituiçâo eventual 

Fica estabelecido que os funcionários chamados pada substituir QUITO com o salário 

superior, será garantido igual salárg] do substinádo, enquanto done a substituição, seja qual 

o motivo desta, sem considerar as vantagens, desde rine haja a substituição por mais de 

VI/ (noventa) dias. 

Cláusula Mb Abono de Faltas 

Abono de falta a até 2 (dois) empregados por entidade, uma vez por n es, para participar de 

assembléia geral, eventos e seminários, ccrindriados pelo suscitante durante o período 

necessário à paciripação, mediante comunicação escrita entidade. 

Cláusula 17": Vaie-transporte 

Concessão de vale transporte na forma da lei, facultando-se ao empregador a antecipação 

do valor correspondente em peennia ar o quinto dia iria de cada mês, competindo ao 

ámpregado comunicar, por ILSClika ao empregador, as alterações nas condieries declaradas 

inicialmente para a concenão do vale-transporte. A concessão do vale transporte crin 

pecrinia tem por fundamento o disposto no artigo 7', MT, da Constimicáli Pedem', bem 

como os dispositivos da Lei tr" 7.418/85, regulamentada pelo Decreto ri 95.247/H7 e, 

ainda, acórdão proferido pela Seção de Dissidaos Coletivos do Tribunal Supedor 

Trabalho, nos autos do Processo TST-AA-36ll.360/97.4. 

Cláusula 19.: Jornada Especial de Trabalho 

Paculdatle de empregados e emptegadorris estabelecerem jornada de 12 x 36, ou seja, doa 

horas de trabalho com intervalo de uma hora pari refeição, por trinta e seis bor 

descanso assegurando-sc, outiossida, duas folgas mensais, não podendo ser conca 

dias já compensados, ou o pagamento das horas cdtras cortesspondelites, corri( hn 

de trabalho estabelecida pelo empregador, sempre com assistência dos Sindicatos. 

CEusula 19': Atestadas Médicos e Odontolágicos 



Reconhecimento, pelas entidades, de atestados médicos c odomológiCos passados pelos 

facultativos do sindicato suscitante, desde que mantenham convénio com o SUS. 

Cláusula 20s: Ausências Justificadas 

Os empregados poderão deixar de comparecer ao senica, cem prejuízo da remuneração, 

nos prazos e condições seguintes. 

Por tres dias consecutivos em virtude de morte de filhos. eónke. ascendentes e irmãos. 

Iltf cinco dias consecutivos em virtude decasamento. 

Cláusula 2r: Estabilidade na licença médica 

;amima de emprego, pelo período de 30 (trinta) dias a CORtaX da alta mãetica, ao 

empregado afastado por atuam dt cença, desde que o afastamento seja por •praão Sililetithi a 

P 	ali ('aia) dias, ou poscibilidade de demissão com pagunento da correspondente 

indenização. 

Cláusula 22, Estabilidade às vésperas da aposentadoria 

in Garantia de emprego ou salário aos empregados com mais de 2 (dois) anos e menos de 

5 (cinco) anos de atividades laborais desenvolvidas na mesma entidade e que estejam 

menos de a (dóis) anos do direita da aposentadoria proporcional, mpecial, por idade ou 

por tempo de contribuição, sendo que adquirido o direito cessa ít estabilidade. nos 

[ermos do artigo 14Z da Lei n° 8.213/91, tabela de transição. 

b) Cantoria de emprego ou salário aos empregados com mais de 5 (cinco) anus na mesma 

entidade c que estejam a menos de 3 (três) anos do direito da aposentadoria 

proporcional, especial, por idade ou por tempo de contribuição, sendo que adquirido o 

direito cessa a estabifidade, 1105 termos do artigo I 42, da Lei ri" 8.213/91, tabela de 

tranciçà 0. 

Parágrafo único: para obtenção desta garantia, o trabalhador deverá informar à entidade, 

por escrito, encommr-se em período de pré-aposentadoria e comprovando tal condição em 

60 (sessema) dias da data da aquisição dc estabilidade. 

Cláusula 23°: Estabilidade Serviço Militar 

Garantia de emprego ao menor, em idade de prcsiiço cIo serviço militar,daísd 

alisa:mem., até 30 (trinta) dias após a baixa. 

Cláusula 24°: Estabilidade aos Cipeirns 

É concedida estabilidade aos eipeiros na forma da lei. As entidades compromictemse 

remeter ao Sindicato Suscitante cópia da ata de posse dos membros da CIÉN. 

Cláusula 25°: Estabilidade à Gestante 



Viça garantida a estabilidade provisória á emprevtk gestante desde o início da gravidez 

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

Clausula 26': Licença Adoção 

c:nccài.: da licenw adoção, nos moldes do argo 392-A d2 Cnnsoli 	das lisd 

Cláusula 274: Licença Paternidade 

Após o nascimento de seu filho, o empregado ter i direito a uma licença de 5 (cinco) dias, 

sem pretuizo da remuneração. 

Cláusula 280  - Auxilio Creche: 

As empresas que nao possuírem creche própria concederá° auxílio creche a título de 

reembolso, nos termos da categoria preponderante. 

Cláusula 29"; Aviso Prévio 

Conces4° do Aviso Prévio na Forma dn ei 

Cláusula 3(P: Carta de Apresentação 

Os empregadores forneeerào aos empregados, quando demitidos sim, justa causa, carta de 

apresentação, que deverá ser entregue i,s ~Mós no ato da homcilogação da rescisâo 

contratual, quando tal carta for solicitada pelo empregado. 

Clausula 3P: Atestado de Afastamento c Salário 

As entidades devera° preencha o atestado de afastamento e sal. 	mpre que solicitado 

pelo INSS. 

Cláusula 32': Auxilio Funeral 

NO caso de falecimento de, empregado, o empregador pagará à família do mesmo o 

equivalente a 1,5 (um e meio) sajírio nontal, sendo que, se motivada a motte por acidente 

de trabalho ou moléstia profissional, o pagamento se.T.i em dobro. Tais pagamentos serio 

garoados independentemente das verbas remanescentes devidas. 

Cláusula 33°: Uniformes 

Os empregadores fornecerão uniformes aos einpregados lotados no Setor 

(enfermagem, limpeza, cozinha e lavanderia) excetuando-se o pessoal alinhais 

se o empregador exigir o UM) de múltinne mmbern pane a administoção. 

   

pene 

vo, salv 

   

Cláusula 34°1 Fornecimento de equipamentos de proteção 



Obrigatotiedade no fornecimento de equipamento de proteção aos empregados para J, 

exerciciti das respectivas funções, de conformidade com a legiSlação de higiene. segurança e 

medicina do trabalho, de modo a atenuar-lhes os riscos eventuais, sendo obrigatório seu 

uso pelo empregado. 

Cláusula 35°: Fornecimento de material indispensável ao uabalho 

Os empregadores fornecerão todo o material indispensável ao exercício digno da atividade 

do empregada 

Cláusula 36`: Férias 

Aviso prévio de 31) (trinta) dias para concessão das féis, 	glendo as mesmas ter 

inicio nos dás de descanso semanal remunerado e nos dias j 
	mpensados, devendo o 

respectivo pagamento ser regi:Jade, com antecedência de, no minitn, o, 2 (dias) dias 

Parágrafo único: para os empregados que agbalhain na ornada especial de trabalho, 12 s 

30 NI 021: por trinta e seis), o inicio das férias somente poderá ocorrer apOs clesca J so das 

36 (tonta e seu.) horas. 

Clausula 	Ohrigatoriedade do registro na Cf PS 

gica rerminantemente proibida a prestação de serviços, após 48 q 

data de ingresso na entidade, sem o devido registro na CITS, na forma da 

Cláusula H': Exames Médicos 

Os exames médicos, por ocasião da admissão e dispensa dos empregados., 	rma do ei, 

scrito custeados exclusivamente pelas entidades. 

Cláusula H': Quadro de Avisôs 

A riviçâo de quadro de avisos no local de prestação de serviços. 

Cláusula 40': Correspondência 

As entidades distribuirão aos seus empregados toda eortespondencia dirigida aos esm 

pelo Sindicato Suscitante e não se oporão á que o Sindicato efetue, nos termos da resent 

cláusula, a disokação da faculdade de associação dos empregados à entidade., co CM 

previste em lei. 

Clausula 4P: Assistência Hospitalar 

Os hospitais. dentro de sua especialidade, concederão a todos os empregados assistencia 

hospitalar com direito a internação ein enfermaria, ressalvadas as entidades que mantenham 

convênio hospitalar para seus empregados. A assistência hospitalar, ora concedida. segi 



extensiva às esposas e filhos menores (homens ate IS anos e mulheres ate 21 anos), 

enquanto solteiros. facultando-se a participação dos trabtiliadares TIO MIAMO da assistência. 

até o limite de 20% (vinte por cento). 

Parágrafo primeiro: As entidades que aifereCem convênio hospitalar (assistêneia médica) 

:Loa MUS empregados ficam desobrigadas :1 custear o referido beneficio aos funciónatios 

que permanecerem afastados do trabalho por intraido auperior a I HO (renhi e oir ema) dias. 

Parágrafo único: Suscitante e ti LISCilatill e ompromerem•se a eunstimir Lima comissão com 

$ (cinco) teptesentantes dos trabalhadores e 5 (cima 1) represemnsires deis empregadores, 

com o objetivo de escudar a viabilização de um plano de saúde básico para os trabalhadores 

representados pelo sindicato profissional. 

Cláusula 42: Prevenção do Câncer de Mama 

As empregadas acima dc 40 anos terão direito à dispensa de pelo menos meio dia de 

trabalho por ano para realização de mantogralia, COMO política para prevenção de durar de 

manta, e os hospitais que tiverem a especialidade, oferecerão sua estrutura para a realização 

do exame, 

Parágrafo primeiro: Para efeito de eseaLL dc trabalho, a empregada direta comunicar 

entidade empregadora, por escrito, a data da realização do exaMe, com antecedência 

mininia dc 5 (cinco) diati. 

Parágrafo segundo: O •direito á dispensa previsto nesta cláusula ficará condicionado ta 

comprovaçáo de qiie o exame foi realizado na data da dispensa, mediante apresentação de 

atestado médico, na forma da lei. 

Cláusula Sã': Prevenção do Câncer de Próstata 

Os empregados acima de 40 (quarenta) anos terão direito à dispensa 'Lie pelo menos meio 

dia de trabalho por ann para realização do exame clinico de detecção precoce do câncer de 

próstara e os hospitais que tiverem a especialidade. oferecerão seus serviços para a 

realização do exanita 

Parágrafo primeiro: Paia efeito de escala de trabalho, ti emprogarlit deverá com 

entidade empregadora, pot escrito, a data da realização do exame, (tom ‘MIL. 

mini= de 5 (cinco) dias. 

Parágrafo segundo: O direito à dispensa previsto nesta claosula ficará itontliciomido 

comproraçáo de que o exame fiai realizado na dam da dispensa. mediante apresentação de 

atestado médico, na forma da lei 



Cláusula 44': Antecipação em Caso de Auxilio-Doença 

I im caso de concessão de ainolárdoemp ao empregado. a entidade se obriga a antecipar 

50% (cinqüenta por cevo) do montante correspondente aquele a ser percebido do Órgão 

pretidenciátio, durante os primeiros 60 (sessenta) dias após o afastamento e desde qura 

soliciração seja feira peli 1 trabalhador, por escrito. Usais valoro serão compensados, a 

Critérit1 da entidade, após e retomo do empregado ao serviço. 

alusula CS': Mensalidades Sindicais 

Obrigatoriedade de recolhimento das contribuições (mensalidades sindicais) desci: 

dos associadtp, em consonância com os artigos 545 e seu parágrafo 	 1,c lias 

previstaã 

 

nó artigo 553, da CLT, e favor do Sindicai: dos Técnicos de Segurança do 

Trabalho no Estado de São Paulo. 

Cláusula 46°: Multas 

bica estabelecida a multa de um salfuto dia do empregado por dia de atraso, caso o 

empregador não satisfaça nos pra os previstos em lei o pagameinn dos salitrem e 

grafificaçrges natalinas:, em favor do empregaria. 

NI 'Ira por descumprimento de todas as obrigações de fazer inseridas na presente norma 

coletiva e que não possuam cominaçóes próprias, equivalemo a 5°ii (cinco por cento) 

do piso da categoria, observado os valoro estalieleOdos na clausub 5 (quinta) em favor 

da parte prejudipida. 

Observados os limites previstos no Código Civil Brasileiro. 

Parágrafo Único: As partes se comprometem a avaliar os termos desta churda no 

decorrer da vigência da presente norma coletiva. 

Clausula 47': Cesta Básica 

Coco:sia) pelos empregadores, aos empregados que não tiverem 3 (três) riu mais faltas 

injustiadas durante o mês de referência, de uma cesta básica mensal nos moldes da 

categoria majoritária, 

Cláusula Cá': Feriado 

Será Cllnsideradg feriado para a categoria o dia 12 de mau dam em que se comemora 

"dia do empregado em estabelecimento de serviços de saúde", na base territorial alp 

pelo Suscitante, resguardada a prestação de serviços, conforme escala prévia elaborad 

administração da entidade, salvaguardando ao empregado que prestar serviço nesse 

direito de compensação, ou de receber as horas MO:Andas como extras. As entidade que 

não concederem o feriado no dia 12 de maio, deverão fa26-16 ;06 31/10/2016. 



Cláusula 40': Juizo Competente 

O cumprimenio de quaisquer das chiam 
	

nte norma ser exigido perante a Justiça 

Fralullio. 

Cláusula 50': Garantias Gerais 

Ficam asseguradas as ca nidições mais 	 decorrentesacordos coletivos.  

relação a ituaisritier das dáusulas coo antes d 	Acordoludiciali 

Clausula 51": Extratos de FGTS 

esobelecimentos de serviços de saúde, inclttsivt as entidades filantrúpican, ficani 

idarigados ti enPegar a seus empregados os esta:mas do PUra recelsidc,S dos bancos 

dem)sicaNs Ou da Cl 1. ou informações por escrito, nos iertn).s da legisla0} vigente. 

Cláusula 52: Comunicação de Dispensa 

Entrega ao empregado de carta com os motivos da dispensa com akgaçâo de falta stIffe, 

aob pena de gerar presunção de dispenaa ,motivada. 

Cláusula 53": Normas Constitucionais 

promulgação de legislação ordinária e lo complementar regukamentadon dos preceito:: 

constitucionais substituirá, onde aplicável, direitos e deveres previstos no presente Acordo 

ressalvando-se sempre as condtaffes maia favoráaeia alSa empregados. vedada, em 

qualquer hipótese a acumulação de beneficias. 

Cláusula 50": Pessoas com denoteis 

As entidades abrangidas por •tom norma coletiva se compmmetem a COMOILII portado 

de deficrencia nos termos da legislado vigente 

Cláusida 55": Participação em Cursos de Qoalincaçáo Profissional 

oTi concedidos aos tacalco, de segunms:a IÃO mtbalho 3 (três) citas úteis por ann. 

roso.c11111ON Ou 113.017  sem prelo  ao dos saarius, para reciclagem e atualização profissional, 

ponciparro era congresso., ainipósios seminário, ou outros eventos ligados a afividade 

IA, rei desde que previameme acordado com a direção da empresa c comprovação 

Cláusula afia: Mão-de-Obra Locada 

Fica eibstuvado que O sindicato auscitado Lilo recomenda a contratação de cutipe 

mão-de-obra pelas enfidadea pertencermo a sua base territorial. 



Cláusula 57: Contribuição Negociai Patronal 

Fica estabelecido a contribuitho neguem! patronal no impune de 12" o (doze por cento) 

ser paga em duas parcelas de 6% (seio pi ,r cento) cada um incidindo referido percentual 

Nollre a folha de pagamento do mes de maio de 201 6 da catenma abrangido por essa 

termo coletiva, devidamente ntnigida pelo indice estabeltdde. 	clitunthi 1°. &vendo o 

recolhimento ser efetuado em 11/1)8/21116 e 11 / 10/21116 

Parágrafo primeiro; As entidades ficam ml Metidas ii entregar, até MI de julho de 2016. a 

Cópia de GR do FGTS do "es de maio 2016, identificando o mitnero de empregodos 

rePre5emndos pela  categmiacmSinIINII• 
Parágrafo segundo: Os esmbelecimentos de serviços de saúde que estão {griles com a 

Cl intribuiçáo confederativa, ficam isentos da contribuiçao negocial panonaL 

Parágrafo terceiro: Na hipótese de atraso no pagamento da rendida contribiação, haverá 

incid6ncia de multa no percentual de 2% (dois por cento) juros de I% (um por cento) ao 

Inês, tudo o incidir sobre o principal devidamente conigido. 

Clânsula 513: Contribuição Profissional e Sindical 

Será efetuado denento 05sistencial de T a (cinco inteiros por cento) dos empregados, de 

tuim só vez e dos salários do mês de setembro/2016, em fitei ir do Sindicato dos Técnicos 

em Seguranca do Trabalho, do Estado de São Pauln imparam:ia essa a 'et recolhida em 

outubro/2016 crio conta vinculada ao Bonn Itaii através de guina a serem fornecidas pelo 

Sindicato Profissional, ficando estabelecido um reto de R$ 160,00 (cento e ressenti traisif 

Parágrafo primeiro: Respeitada a legisiação vigente, bem corno a huisptudencia que rege a 

matéria, fica assegurado a todos os empreitados abrangidos por este instrumento coletivo, O 

direito de oposeho ah referido desconto, até II/ dias dem ii a da dato de assinaniro do 

presente ou da data da homologação de Acorde.? judicial. 

Parágrafo segundo: As partes que incentivarem ou criarem obstáculos para a oposição 

individual ou desconto da corinibuição profissional estariw sujeitas a serem denunciadas 

perante o Ministério Público do Trabalho. 

Parágrafo terceiro: Os Sindicatos, a fim de darem publicidade ao referido direito de 

oposição se comprometem a divulgar tal direito em boletins In Formativos do Sindicato. 

Parágrafo quarto: O empregado que estiver rigorosamente em dia com o pagamento 

demais contribuições devidas aI Sindicato Profissional, fica desobrigado do recol 

ala contribuináo assistencial. 

Cláusula SM: Abrangência 



Respeitada a legislará° em vigor, o prconic Acordo aplica-se a careg,5thl diferenciada dos 

Técnicos de Segurança do Trabalho que trabalham not. seguintes municipios:Aparecida. 

Areias. Anda Bananal, Biriiiha Mirim, Caçapava. Cachoeira Paulista. Campos do Sardão. 

Canas. Caraguatinuha. Cruzeiro, Cunha, Guararema. Guaratingueta 'prata iscarei. Jambeiro. 

Lagoinha, Lavrinhas, Lorena. Monteiro Lobato. Natividade da Serra Paraibuna 

Pindainonhangabit Piquete. Potim. Queluz. Redenção da Seria Roseira. Salesópolis. Santa 

Branco, Santa Isabel, Santo Antonio do Pinhal. São Bento do Sapveal. Silo José do Barreiro, 

São JosO dos Campos, São Luiz do Parailingo Silveiraa ranhara Tromembe e libatuba 

Cláusula 60": Vigência 

O presente Acordo terá vigência de I (um) ano, Mim inicio em l'' de maio de 2016 

IS111.110 em 30 de abril de 201 7. para as cláusulas econérnicas e de Moi anos paul as 

cláusulas sociais. 

Mio Paul 2 dt 	20IP. 

Rlti410  
Sign,  

SINDICATO DOS TÉCNICÓ DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
NO ESTADO DE SÃO PAULO 

SR. MARCO ANTONIO DE ALMEID 	E O 
Presidente 

CPI9  956.481 

SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE dr.  RICÔRDIA E HOSPITAIS 
FILAN'TRÓPICOS DO EST O DE SÃO PAULO 

SR. JAIME DURIGON FILHO 
President 

CPF n 415.315.158-00 
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