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coI{vENçÃo cornrwA DE TRÀBALHo

2019/2020

SUSCÍTANTE: SINDICÀTO OOS UÉOTCOS DE SÁNTO ANDRE E
ngCúO - SINIDMED - GÂBC, entidade sindical profissional com sede na

Àveoida Dom Pedro II, n" 288, 3" Àndat, Conjunto 31, CEP: 09080-000 - Santo

Ân&é/Sp, devidamente ioscdta no CNPJ/MF n" 58.152.182/0001-04.

SUSCITÂDO: SINDICÂTO DAS SÁÀ{TAS CASAS DE MISERICÓRDIÀ E
HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO ESTÂDO DE SÃO PAULO *
SINDHOSFIL, entidade siodical pattooal, com sede na Rua Libero Badató, n" 92 -
5' anda:, São Paulo/SP, devidamente inscdta no CNPI/MF sob o n"

01.588.630/0001-91.

Enre as partes supra aludidas, fica estabelecida â pÍesente Convenção Coletiva de

Trabalho, que oÍa pactuâm, nâs seguintes cláusulas e condições:

Cláusúa 1": Reaiuste Salatial - Fica estabelecido o reaiuste salarial de 3,280/, (ttês

e vinte e oito por cento), a ser concedido em duas parcelas a partir de 1" de setembto

ãe 2O19:

r Correção do salário a partir de 1o de setembro de 2019, no percentaal de 1,640/o

(um virgula sesserta e quatío pot cento), incidente sobre os salátios de agosto de

2019.

r Coreção do salário a partL de 1'de ianeiro Ãe 202A, no percentual de 3,28o/o

(ttês e vinte e oito pot cento), incidente sobre os salários de agosto àe 2079.

Parágrafo primeiro: Serão compensadas todas as antecipações salariais legais,

convencionais ou espontâneâs concedidas a padr de 1" de setembto de 2079,

conforme a InstruSo Normativa n" 1, do Colendo Tribunal Supetiot do Ttabalho,

exclúdos os aumefltos decotÍeÍrtes de promoção, ttansferência e equipatação s ana],

l*
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Patâgrafo segundo: As eventuais diferenças decorentes da ptesente Convenção

Coletiva de Ttabalho podetão ser pagas conjuntâmente com â folha de pagameoto do

mês de dezembro de 2019, sem qualquer multa ou actéscimo.

Cláusula T: Pisos Salariais

À partir de 1" de setembto de 2019, âca estabelecidos os seguintes pisos saladais pata

^ 
caqorial

Â) R$ 3.923,07 (tês mil novecentos e virte e tÍês Íeais e sete centavos) pxa iomada
de 20 (vinte) horas sema:rais e;

B) R$ 4.70830 (quato mil setecentos e oito reais e úinta centavos) pata jomada de

24 (vinte e quatro) horas semalais.

Patágrafo primefuo: É permitida a contrâtação de jornada inferiot ou superior, ou

em reglme de planúo, com pagâmento de salário ptopotcional ao númeto de hotas

contràtadâs, através de contÍato es«ito, ârmado entre o médico e o empregador.

Parâgrúo segundo: Na ocorrência da hipótese descrita oo parágra:fo primeiro, o

pâgameoto de salários será proporcional ao número de hotas co[trâtâdas.

Patágrafo terceiror Será considetada hota exra qualquer atividade executadâ fora

da hora conttarual do médico.

Paúgrafo quarto: Sobre os pisos salariais acima transcdtos não havetâ o teaiuste

saladal previsto na cláusula 1".

Cláusría 3': Reaiuste Salarial dos Âdmitidos §ós a Data-Base

Aos emprepdos admitidos após a data-base Eca também asseguado reaiuste igual ao

mencionado nas cláusulas antedotes até o limite do salário reaiustado do empregado

nâ mesma função, admitido antes de l/O9/2019.

Ru, Ubdo Ba.trú,92 5" údr i11008-000-Sãolanlo-SP-Brasn-'ftI(11)31132;2--.man:
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Cláusula 4": Multa pot Atraso de Pagamento

Caso o empregador não satisfaça nos prazos previstos em lei o pagamento dos sâlários

e demais temuneraçôes ao emptegado, fica estabelecida a multa diátia de 0,57o (meio

pot cento) do salário do médico até o 60 (sexto) dia útil após o pt^zo pat^ o
pagamento. Â partit do 7" (sétimo) dia útil, a multa diária será de 17o (um por cento),

até o limite total de 10%o (dez por ceoto).

Patâgrafo único: AIém da multa, fica estabelecido os iutos de mota de 1% (um pot
cento) ao mês pro rata die,

Cláusula 5": Admitidos Pâia Mesma Funçâo

Fica assegurado aos empregados admitidos para a função de outro, dispensado sem

iustâ câusã, igual salátio do empregado demitido, sem considerar âs vântagens

pessoais.

Cláusula 6": flotas Extras
As horas extraordinárias serão temuneradas com acréscimo de 9V/o (noventa por

cento) sobre a hora normal nas 2 (duas) primeitas hotas e com actéscimo de 100%

(cem por cento) nas demais horas extraordinárias,

Patágtafo primeiro: Fica facultado aos empregadores a utilização do sistema de

banco de horas, aravés do qual o excesso de horas trabalhadas em um dia poderá ser

compensado pela corespondente diminuição em outÍo dia, de maneira que não

exceda, no pedodo máximo de um ano, a teferida compensação. O empregador

poderá optar pela compensação no período destinado à concessão de férias, os

corespondentes à compensação ptevista nesta cláusula.

Patâgrafo segundo: Na hipótese de rescisão de contrâto de trabalho, ou após o

decurso do pÍLzo supÍa estabelecido, sem que tenha haüdo a compensação integral

da jomada exttaordinária, o trabalhador fztâ jus ao pâgâmento das horas exuas não

compensadas, calculadas sobre o valot da remunetação na data da rescisão ou efetivo

Pa8amento.

Rtlâ ljb€lo Bádr5,92 5'ander-01008000-SàoParno-SP-Brasil-Tel:(1r)3r13-2a27-.-msnl
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Cláusula 7": Âdicional Noturno
O trabalho tea\ztdo em horátio noturno, ou se)a, aquele compreendido entre ts 22

horas de um üa e 5 horas do dia segu.inte, terá acréscimo de 4070 (quarenta pot cento)

sobre a hota diutna.

Cláusula 8": Auxílio Doença Complementar

O au-xflio-doença pâgo pelâ previdência Social será complementado pelo empregador

em quantia eqúvalente ao salátio base do emprega.do quando em exercício, pelo prazo

de 90 (noventa) dias após o afastamento.

Cláusula 9'r Repouso

As empresas concederão ao médico o repouso de 10 (dez) minutos, preústo no

patágrafo 1", do artigo 8", da Lei n" 3.999 /1961.

Cláusula 10": Refeições

Na ausência de refeitório, a empresa concedetá vale-refeição no valor de R$ 21,06

(vinte e um reais e seis centavos). O vale-refeição será fornecido a partir da assinatura

da presente Convenção Coletiva.

Cláusula 11": Cesta Básica

Os estabelecimentos de sefviços de saúde situados em bases territoriais em que â

categona preponderante tenha o benefício, concederão, mensalmente, a partir de 1"

de setembro de 2019, urna cestzl básica de alimentos, nos mesmos moldes, prazos e

composição daquela.

Parâgrafo primeiro: Fica facultado ao estabelecimento de serviço de saúde o

cumpÍimento da obdgação pteüsta nesta cláusula mediante concessão de vale cesta,

ou ticket-cesta, ou otdem de retirada similar, em valot cottespondente à cesta básica

em questão.

Paúqtafo segundo: A cesta básica a que ahde a pÍesente cláusula não intega, para

qualquer efeito, a remuneração do emptegado, inclusive o seu salário de contribuição

pata fins de seguridade sociai, devendo ainda, integrar o sistema PAT programa de

A limentacâo do Trabalhador).

Rualjb€Ío Badâó,92 ' 50 mdÍ - 0100&Om - rao Pâulo - SP - DrãJil Têt(11) 3113 ã27 e-Í!ui}
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Cláusula 12": Aviso Prévio

Concessão do Aüso Préüo na forma da lei ügente

Cláusula 13': Garantia às Méücas
Fica assegutada às médicas mulheres a igualdade de remunetação pata ttabalho de

ig:al vaior, vedando-se qualquer disctiminação em úttude do sexo e de gestação,

respeitando-se os direitos consagrados nos incisos I, do artigo 5" e XX e XX)L do

artigo 7' da Constituição Federal e artigos 467 , da CLT.

Cláusula 14": Estabilidade à Gegtante

Fica garantida â estâbiüdade ptoüsória à emptegada gestânte desde o início da

grattdez até 60 (sessenta) dias após o término da licença compulsória.

Patágrafo único: A empregada que estivet âmamefltando, pode optar desde que de

comum acotdo com o emptega.dor e que não preiudique os serviços ptestados,

unificar os intervalos destinados paÍL 
^ 

Lm Ínentação, optando por enuar uma hora

mais tarde ou sair uma hora mais cedo conforme legislação ügente.

Cláusula 15": Liceoça Remunerada em caso de Adoção

Aos emptegados adotantes será concedida ücença remunetada, na forma da Lei

Íf70.421 /02, com as alterações inroduzidas pela Lei D" 12.01.0 /09 ,

CIáus 'la 16": Creche

Os emptegadores que não possuírem cteches próprias ou convênio equivalente

pagarão o auxíio creche aos médicos conforme o valot e forma deÍinido pela

categoda pteponderafl te.

Patágtafo primefuo: Caso não haja na categoria ptepondetante da tegião o beneficio

em questão, ou o valor praticado for inferior, ptevalecerá a condição mais vantajosa.

O valor do auxflio creche setá de R$ 204,33 (dtzentos e quâtro teais e trjnta e três

centavos) por filho até 6 (seis) anos de idade completos (72 meses).

Patâgrafo segundo: Os documentos exigíveis dos médicos para o recebimento do

auxílio creche serão: certidão de nasc.imento do 6lho, czrtetra de vacinação

declaração semestral de próprio punho firmando o direito de guarda e a

Rüa Ubem Bâdaó,92 ' 50 a.§dáÍ - 01008-001- São Prulo - SP- BÍâsü - Tcl (11) 3113-2527 - e-n\âil:
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econômica dz c:iatn.ça, além do recibo cortespondente ao teembolso creche ou da

pessoâ que cuidat da criança, se o município ofertar as referidas vagas, deve

pdmeiramente procuÍaÍ o órgão púbüco, em caso de o município não dispuser das

refeddas vagas, faz ls ao beneficio ptevisto no caput, conforme legisl,ação ügeote.

Cláusula 17": Llcença Paternidade

Fica asseguada licença patemidade de 5 (cinco) dias aos médicos(as), nos tetmos do

artigo 7', inciso XIX da Coostiarição Federal.

Cláusula 18": Vacinação Prcventiva

O empregador gatoattrá a vtanaçào conÍÍ 
^ 

hepatite "B" aos médicos, mediante

avaliação do médico do trabaiho.

Cláusula 19": Estabüdade no Âcidente do Trabalho

Fica garantida estabilidade ao médico vitimado pot acidente de ttabalho, nos termos

da legislação prcvidenci:átia vigente.

Cláusula ã)": Estabilidade ao Médico Emptegado em Véspeta de

Âposentadoria
Gatantia de empÍego e salário aos emptegados que esteiam â menos de 2 (dois) anos

do dircito da aposentadotia, em seus prazos mínimos, sendo que adquitido o diteito,

cessa a estabilidade. Pata empregados com mais de 5 (.i"c") ânos nâ mesmâ empresq

â estabilidâde será de 36 (trinta e seis) meses, sendo que adquiddo o direito à

aposentadoria, extingue-se a estabiüdade.

Cláusula 21": Estabilidade na Licença Médica
Garanú de emptego pelo período de 30 (trinta) dias a contaÍ da altz rl:êüca, ao

empregado afastado pot audio doença, desde que o afastâmento seia supedor a 90

(noverta) dias.

Cláusula 22": Homologações
Fica facultado a reeli.lr , das homologações das tescisões contrâtuais na sede do

Sindicato dos Médicos de Santo Ândté e Região, devendo o emptegadot comunicar

com antecedêocia o empregado e o Sindicato Profissional.

Rüa Libero n2d,ró,92 5'ándd 01008 0oo São ?âulo SP Bdsrl Td:(11)31132527 e-oar:
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Cláusula 23': Uniformes e IÍrstrumeÍrtos de Trabalho
Todas as vestimentas ou instrumentos de ttabalho indispensáveis ao exetcício das

funções dos uabalhadores, quando exigidos pot determinação legal ou pela empÍesâ,

serão fornecidos pelo empregadot.

Cláusula 24": Comissões Científicas
Ficz assegurada a continúdade das Comissões Científicas dos médicos nas empresas

que iá exisúem, bem como o direito de suz criação ou fuocionamento, desde que

obedecido o regulâmento intemo em vigoÍ e não tesultem em ônus para as empÍesâs.

Cláusula 25': Paticipações em Congtessos e Outros EveÍrtos

Setão concedidos aos trabalhadores 3 (três) dias úteis por aflo, consecutivos ou não,

para participação em congÍessos, seminários e outros eventos, sem desconto nos

salátios e nas fédas, desde que previamente acordado com a direção da empresa e

comprovação posterior.

Cláusula 26": CIPA
As emptesas que estiverem abrangidas pelo atigo 163, da CLT datão cumprimento à

norma legal, instalando a aludida comissão na forma da legislação própria.

Cláusula 27": Licença do Dfuigente Sindical
Considetat-se-á ücençâ sem remuneração, o tempo em que o empregado âuseotar-se

do trabalho pârâ exercer cargo de diretot sindical.

Cláusula 28': Corespondência
As empresas drstribuirão âos seus empregados, toda cortespondência didgida aos

mesmos pelo Sindicato Profissional e não se opotão que o Sindicato efetue, nos

termos da presente cláusula, a ülr:lgação da faculdade de assocàção dos empregados

à entidade, conforme pteüsto em lei.

Clíusría 29': Ausências Justifi cadas

Os empregadotes concederão abono de faltas aos empregâdos nos termos da lei

viçnte.

Ruâ Iir«o B"d2rÍi,92 - 5" ândrr - 01008-000 - São Pado - SP- BrÀsil, Tel (11) 3113-2527 - e-mail:
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Cliusula 30': Assistência Hospitalar
Os hospitais, dentto de sua especialidade, concederão a todos os empregados,

assistência hospitalat com direito à intemação em enfermatia, ressalvadas as entidades

que mantenham convênio hospitalar paÍâ seus emptegados. A assistência hospitalar

ota concedida, será extensiva às esposas e Íilhos menotes (romens até 18 anos e

mulhetes até 21 anos), enquanto solteiros, facultando-se a participação dos

trabalhadores no custeio da assistência, até o limite de 207o (vinte por cento).

Cláusula 31': Quadro de Àvisos

Serão afixados quadros de avisos e caixas para distribuição de boletins do Sindicato

da Categoda nos locais de ttabalho, desde que autorizado previamente pelo

empregador.

Cláusula 32': Acesso do Dirigente Sindical na Empresa

Os estabelecimentos de serviços de saúde representados pelo Sindicato Econômico,

poderão permitü, quando solicitado pelo Sindicado Profissional, que os médicos se

reúnam no local de trabalho com dfuigentes sindicais, desde que, para tznto, hait
préüa e expresst autonza,çío da diteção da empresa-

PxâgraÍo único: Desde que pteviamente autorizado pela direção da empresa, será

permitido ao dirigente sindical acesso ao local de ffabalho pâÍâ promover atividades

de intetesse da categoria.

Cláusúa 33': Comissão de Empregados

Nos termos do artigo 11 da Constituição Federal, as empresas com mais de 200

(duzentos) empregados deverão ptoporcionar t formlação da comissão de

emptegados.

Cláusula 34": Contribuição Assistencial

Por força de deüberação de Assembleia Geral da Categona, tea.hzada no dta

1,5/08/2019, em ruzão dos benefícios obtidos aos médicos por meio desta

convenção coletiva de tabalho, as empresas/entidades em conformidade com a

legislação vigente, descontarão de seus empregados (seiam eles associados ou não),

a contribuição assistencial no percentual de 3,28o/o (ttês e vinte e oito pot cento) do

valor total da remuneração percebida pelos médicos no mês de novembro/2019,

valor esse que rccolherá ao SINDICATO DOS MÉDICOS DE SÂNTO ANDRE

Ruâ Ljb§lo Bndâro,92 5" â,úr-01008 000 - Sãô Pâulo - SP - Bnsil - Te! (11) 3113-2527 - e-nail:
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E REGIÂO, até o ü^ 09/01/2020, através de guia própria a ser fornecida pelo

sindicato profissional, sendo esta contdbúção destinada ao fortalecimento da

entidade sindical.

Parágrafo primeito: O não recolhimento no prazo estipulado importará em multa

de 2% (dois por cento) do valot devido que incidira sobte o débito ztua\ztdo
monetariamente pela variação do INPC/IBGE.

Parágtafo segundo: Eventr:al oposição ao desconto da referida contibúção deverá

ser apreseotada e protocolada .6 f66,'lário próptio disponibiüzado pela entidade

sindical proâssional, em duas vias de igual teor, sendo que uma delas setá entregue ao

sindicato e a outrâ a ser eÍrftegue ao emptegador. Os formúádos de oposição devetão

ser entÍegues no período de 04/11/2019 a 14/11/2019 pessoalmente pelo médico,

diretamente na sede da entidade sindical ou, na sua impossibiüdade, o formulário

deverá ter firma reconhecida parâ â entrega por meio de terceiros.

Patâgafo terceiro: Sobre a folha de pagamento dos médicos que apresentarem o

formulário de oposição nos moldes previstos no parágraÍo segundo, as

entidades/empresas ficam isentas de qualquer responsabiüdade sobre a efetivação

dos descontos referente a este título, fuce a tptovaçáo em sua ÂGE, artigo 8", IV, da

Constituição Federal, cooforme legislação vigente.

Cláusula 35": Ação de Cumprimento

O SINDMED-ÂBC podetá ptomover ação de cumpdmento, perânte a Justiça do

Trabalho, em nome próprio ou dos ÍepÍesentântes a fim de obtet o pronunciamento

iudicial sobre o cumprimento das normas coletivas.

Cláusula 36": Muka Por Obrigaçáo de Fazet
Fica estabelecido multa no valot de2o/o (dois por cento) do piso salarial dos médicos

ptevista na ki n' 3.999/1961, em caso de descumprimento de qualquer obrigação

fixada na pÍesente Convenção, que será revertida em favor da pane prejudicada,

excetuando-se as cláusulas que tenham multas preestabelecidas.

Ruâ Lb€ro Bdâó, 92 5' lÂdar 01m8-000 - Sâo Paulo - SP - Bnsil - Td (l1l311}2527 - e mztl
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Cláusula 37": Ptevenção do Câncer de Mama
Âs empregadas acima de 40 anos tetâo direito à dispensa de pelo menos meio dia de

tabalho por âno para reaLzzção de mamografia, como política pare prevenção de

câncer de maÍna, e os hospitais que tivetem a especialidade, oferecetão sua esüutura

pzra a rcüzaçào do exame.

Parágrafo primeiro: Para efeito de escala de uabalho, a empregada deverá comunicar

a eÍrtidâde empfegadora, por escrito, z data da rczhzação do exâme, com antecedência

mÍnima de 5 (cinco) dias.

Patágtafo eegundo: O diteito à dispensa preüsto nesta cláusula ficatá condicionâdo

à comprovação de que o exame foi re*lizado nz data da dispensa, mediante

apresentação de atestado médico, na forma da lei.

Cláusula 38': Prevenção do Câncer de Próstata

Os emptegados acima de 40 (quarenta) ânos teÍão direito à dispensa de pelo menos

meio dia de uabalho pot ano pata. teelização do exame clínico de detecção pÍecoce

do câncet de próstata e os hospitais que tiverem a especialidade, oferecetão seus

serviços para a reahzaçáo do exame.

Paútgrafo pdmeiÍo: Pata efeito de escala de rabalho, o empregado deverá

comurricar a entidade empregadota, por escdto, z datz- dt reahzaçào do exame, com

antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

Patágrafo segundo: O direito à dispensa prevista nesta cláusuia âcará condicionado

à comprovação de que o exame foi tealizado na data da dispensa, mediante

âpÍeseÍrtação de atestado médico, na forma da lei.

Cláusula 39.: Dâta-Base

A data-base da categoria, pata fins de negociação é de 1o de setembro.

ffi
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Cláusula 40': Comunicação de Dispensa

Quando houver demissão por justa câusa, â empÍesa está obrigada a determinar na

cârte-âviso o motivo que deu otigem a dispensa, sob pena de não o fazendo, ficar

descatacteizadz â iustâ câusâ.

Cláusula 41": Vigêacia
A presente Convenção Coietivz de Trabalho terá vigência de 12 (doze) meses, a partir

de 1" de setembro de 2079 e tétmioo em 31 de agosto àe 2020.

São Paulo, 24 de outubro de 2019.

OSFIL

E SÂNTOANDnÉ B nrCúO -

JOSÉ ROBERTO CÂRDOSO MURTSSET
Presidente

CPF no 040.101.75249
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