ACORDO COLETIVO DE TRABALHO
SINTASA / SERVIÇO DE NEFROLOIGIA DE SERGIPE
PERÍODO: 2017/2018

Cláusula 1ª - PARTES ACORDADAS
Celebram o presente Acordo Coletivo de Trabalho, o Sindicato dos Trabalhadores na Área de Saúde do Estado de
Sergipe – SINTASA, situado à Rua Lagarto, 755 Centro , Aracaju SE, CNPJ: 32.713.463/0001-97 através de seus
Diretores, neste ato legalmente representado, e do outro, de igual forma representado, Serviço de Nefrologia de
Sergipe, situada Rua Laranjeiras, esquina com a rua Floriano Peixoto, 1283, Galpão 03, bairro Getúlio Vargas ,
Aracaju SE, CNPJ 088279500001-04.

Cláusula 2ª - BENEFICIÁRIOS
São beneficiários das condições previstas pelo presente Acordo Coletivo os empregados que, abrangidos no âmbito
da representação sindical, trabalhem para a empresa supracitada.

Cláusula 3ª - DATA BASE E VIGÊNCIA
As partes acordam em manter como data base da categoria o mês de ABRIL, conforme Convenção Coletiva,
vigorando assim o presente Acordo Coletivo que terá validade de 01 ano a partir de 01/04/2017 a 31/03/2018,
ressalvando-se termo de Convenção ou Acordo Coletivo que sejam pactuados posteriormente.

Cláusula 4ª - RELAÇÃO PECUNIÁRIA
a) Do Piso salarial
Função

Piso Salarial

Auxiliar de Enfermagem

Salário Mínimo

Auxiliar de Serviços Gerais

Atual = R$ 937,00

Assistente Administrativo

1.318,00

Coordenador Administrativo

4.600,00

Motorista

1.320,00

Técnico de Enfermagem

1.029,60

b) Do Reajuste Salarial
Fica, desde já, estabelecido que o reajuste será anual, conforme data base mencionada na cláusula 3ª, tendo como
índice a ser cumprido o INPC acumulado do período. As categorias que têm como piso salarial o mínimo vigente no
país, já foram agraciadas com reajuste equivalente ao INPC, razão pela qual ficarão fora do reajuste dado às demais
categorias. Antecipações salariais concedidas, desde o último Acordo Coletivo até a presente data serão
compensadas, se for o caso.
c) Adicional de insalubridade
Aos serviços insalubres prevalecem os dispostos nos Arts. 189 ao 197 da CLT, acrescidos do texto normativo da NR
15, explicitando que estipulado o percentual, que não será inferior a 20%, este incidirá sobre o valor do salário
mínimo de acordo com Laudo Técnico de enquadramento de insalubridade e periculosidade emitido por Engenheiro
de Segurança, conforme Art. 195 da CLT. Nessa empresa, assim determinado:
Função

Condição detectada

Percentual

Assistente Administrativo

Condição Salubre

Nenhum

Auxiliar de Enfermagem

Condição Insalubre

40%

Auxiliar de Serviços Gerais

Condição Insalubre

20%

Coordenador Administrativo

Condição Salubre

Nenhum

Motorista

Condição Salubre

20%

Técnico de Enfermagem

Condição Insalubre

40%

d) Adicional Noturno
O Adicional Noturno será pago com o acréscimo de 20% (vinte por cento), considerado como trabalho noturno o
realizado entre as 22:00h e 05:00h, e sendo considerada, conforme legislação vigente, a hora noturna é
correspondente a 52 minutos e 30 segundos .
e) Horas Extras
As horas extraordinárias prestadas, quando não compensadas, serão remuneradas com o percentual de 50% sobre o
valor da hora normal nos dias de segunda-feira a sábado e de 100% no dias de Domingo e feriados.
f) Gratificação de Triênio
Fica estabelecido que todo funcionário que completar 03 (três) anos de admissão e exercício efetivo de suas funções
(sem afastamentos) fará jus a partir daí a uma gratificação denominada triênio estipulada em 5% do valor do saláriobase. Em caso de afastamentos, nos primeiros 03 (três anos), a contagem do tempo para esse fim fica paralisada até
a volta do exercício das funções.

Cláusula 5ª - DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
A empresa se compromete a efetuar o pagamento mensal dos empregados até o 5º (quinto) dia útil de cada mês.
O comprovante de pagamento deverá ser fornecido pela empresa aos seus empregados, de maneira que neles
estejam discriminadas as importâncias pagas à qualquer título, inclusive horas extras, adicionais e gratificações se
houverem, o valor correspondente ao recolhimento dos encargos trabalhistas e de FGTS, bem como, os descontos
devidos, inclusive o referente à faltas injustificadas. Na hipótese de erro na confecção da folha de pagamento, o
empregado eventualmente prejudicado terá sua situação regularizada.
Cláusula 6ª – DO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO EMPREGADO DESIGNADO OU PROMOVIDO
Fica acordado que a empresa obedecerá ao Enunciado Nº 159, do TST, em caso de pagamento de salário ao
empregado que se enquadrar nas hipóteses dos seus artigos 460 e 461 da CLT.

Cláusula 7ª - DA JORNADA DE TRABALHO
Fica acordado que a jornada padrão de trabalho será de 36 horas semanais e carga horaria de 12 por 36 horas para
as seguintes categorias: auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e para as demais categorias continuam
prevalecendo às 44 horas semanais.
§ 1º As modalidades de jornadas de trabalho diárias, previstas neste Acordo, serão de 6h e 8h, respeitando o período
mínimo de 11horas entre jornadas ou plantão de 12 por 36 horas, facultando-se a compensação de horas na jornada
semanal e em todas estas serão considerados os feriados para efeito de trabalho e folgas, quando for o caso. Dentro
da jornada de 06h o trabalhador terá direito a 15min de descanso, na jornada de 08h e 12h, até 2h para almoço/ceia.
§ 2º A empresa repassará aos empregados que laborarem em dobras ou jornada de trabalho com regime de 12x36
horas, vale-refeição ou similar no valor mínimo equivalente a R$ 19,00 (dezenove reais) correspondente ao repouso
e/ou alimentação do período trabalhado.
§ 3º Poderá a empresa estabelecer o regime de sobreaviso nas seguintes condições: o empregado ficará à
disposição da empresa de forma não presencial durante o período acordado em escala, com meio de contato
estabelecido entre as partes (telefone fixo, celular, rádio comunicador, pager, etc.) ao qual será determinado um
tempo resposta compatível com o deslocamento do profissional ao local determinado para a execução da atividade.
Não sendo o profissional solicitado durante aquele período, o mesmo perceberá 1/3 da hora normal se for em horário
diurno habitual (das 5 às 18h) ou 1/3 da hora extra dobrada se a convocação se der em período noturno (das 18 às

5h), finais de semana ou feriados, sem que haja prejuízo de outros adicionais que lhe sejam devidos. Os valores
percebidos a título de sobreaviso não serão incorporados aos salários mesmo que haja uma continuidade desta
prática. Caso o empregado não compareça sem justificativa, este deverá arcar com as despesas que gerou a
empresa.
§ 4º Em razão de a empresa prestar serviço essencial à coletividade, fica acordado que haverá uma escala de
reserva para cobertura de eventuais faltas justificadas e/ou injustificadas dos auxiliares e técnicos de enfermagem.
Ressalte-se, também, que os referidos empregados poderão fazer plantões de 12 horas em situações emergenciais,
nesses casos excepcionais a empresa pagará horas extras.
Cláusula 8ª – DO REGISTRO DA FREGUÊNCIA
O empregado é obrigado a registrar sua jornada de trabalho através dos registros de entrada ao trabalho, saída para
o intervalo, retorno do intervalo e saída do trabalho, sendo obrigatório o registro das quatro marcações diárias em
registro eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, devendo haver préassinalação do período de repouso. (Redação dada pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989).
O empregado usará para apontamento eletrônico, os relógios de ponto e ao final do registro o equipamento emitirá
um comprovante do registro.
O empregado deve assinar o relatório de ponto emitido mensalmente para validação das anotações nele contidas.

Cláusula 9ª - DA ESTABILIDADE DO EMPREGADO EM VIAS DE SE APOSENTAR
A empresa garante a estabilidade no emprego ao empregado que esteja há 24 (vinte e quatro) meses para ter direito
à aposentadoria, devendo o interessado efetuar o competente comunicado ao empregador, excetuando-se os casos
de dispensa por justa causa.

Cláusula 10ª - DA LICENÇA MATERNIDADE
A empregada gestante tem direito a licença maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e
salário. A empregada deve, mediante atestado médico, notificar a empresa da data de início do afastamento do
emprego e a ocorrência do parto, mediante certidão de nascimento. Em caso de adoção, permanece o direito a
licença maternidade de 120 (cento e vinte) dias.
Fica assegurada as gestantes com estabilidade provisória desde a comprovação da gravidez até 45 (quarenta e
cinco) dias após o término da licença maternidade.
Conforme legislação vigente, a empregada terá direito, durante a jornada de trabalho, a 02 (dois) descansos
especiais para amamentação de meia hora cada um, até a criança completar 06 meses de idade.
Cláusula 11ª – DAS TROCAS
Fica garantido o direito a 03 (três) trocas mensais aos empregados da área da enfermagem, o pedido de troca deverá
ser feito através de comunicação interna direcionada ao gestor ou seu preposto, assinada pelas partes interessadas
com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas e o cumprimento no máximo até o mês subsequente
independente da jornada estabelecida.
Cláusula 12ª – DA FOLGA DE ANIVERSÁRIO
A empresa valorizará os seus empregados com mais de 01 (um) ano de admissão, concedendo-lhes o direito de
gozar folga pelo dia do seu aniversário dentro do mês da ocorrência, se possível, observando o número de
empregados em cada dia respectivo, a fim de que não haja comprometimento na assistência.
Cláusula 13ª – DA FOLGA PRÊMIO
Fica garantido aos colaboradores da enfermagem, o direito a folga prêmio limitada a 02 (duas) folgas por ano. Terão

garantido esse direito os colaboradores que não tiverem atrasos e/ou faltas justificadas ou injustificadas no período
de 06 (seis) meses, tendo o beneficiário um semestre para usufruir, em comum acordo com a gestão imediata.
Cláusula 14ª – SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL
I – A empresa implantará o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, de caráter preventivo e
diagnostico dos agravos à saúde do trabalhador, tendo de sua responsabilidade elaborar um plano de ação e os
relatórios específicos, bem como o Plano de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, sendo ambos parametrizados
pela NR32.
II - A empresa acatará o recebimento de atestados médicos, declarações do profissional médico do SUS ou
particular, quando não dispuser do SESMT próprio ou conveniado, em caso de doença ou acidente do empregado,
servindo o referido documento para justificar a ausência, sem implicar em descontos em seu pagamento.
Em caso de atestado médico com afastamento a partir de 15(quinze) dias o colaborador será encaminhado para o
INSS. Ao termino do prazo de afastamento pelo INSS, é obrigatório o encaminhamento do colaborador para
avaliação do médico do trabalho. As orientações serão dadas pela Técnica de segurança conforme o caso.
IV - As atividades desenvolvidas por cada empregado terão da empresa o fornecimento efetivo dos materiais,
equipamentos, acessórios, local adequado, Equipamentos de Proteção Individual – EPI, Equipamentos de Proteção
Coletiva – EPC`s, já previstos em legislação, bem como manutenção destes para o exercício eficaz das suas tarefas.
V – Fica acordado que a empresa promoverá e custeará as consultas e exames laboratoriais para admissão ou
demissão dos empregados, bem como os periódicos, mudança de função, retorno ao trabalho e de acidente de
trabalho. As solicitações serão confeccionados em duas vias para documentar o empregado, e para controle das
provas de eventuais acidentes de trabalho.
Parágrafo Único – A empresa comunicará ao empregado o local e a data para a consulta e para coleta do material e
exames médicos, ficando o horário dentro da exigência dos exames solicitados (jejum; por exemplo), que nem
sempre coincide com o da jornada de trabalho do empregado, sendo proibida a divulgação dos resultados, bem como
será assegurado o sigilo, a ética médica e o não preconceito, em conformidade com a legislação em vigor.
VI - A empresa fará a emissão da CAT (Art. 36, decreto 3.048, de 06/05/1999), na hipótese de eventuais ocorrências
de acidente de trabalho, considerando acidente de trabalho toda e qualquer ocorrência que vitime o empregado no
desempenho de suas funções, que cause ou não o seu afastamento, com ou sem sequelas, produzindo, ou não,
limitações, entendendo que a definição de ser ou não acidente de trabalho é competência do INSS, neste caso cabe
a empresa o devido registro da CAT.

Cláusula 15ª - ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE
A Empresa assegurará a opção de adesão a um Plano de Saúde aos seus empregados, com participação destes no
seu custeio, na ordem de 50% (cinqüenta por cento) da tabela de venda e a co-participação nas consultas de
responsabilidade

integral

do

empregado.

Podendo

estender

para

os

dependentes

(considerados

cônjuges/companheiros e filhos) desde que o empregado custeie integralmente.
Cláusula 16ª – DO TICKET ALIMENTAÇÃO
A empresa fornecerá a todos os colaboradores ticket alimentação, regido pelo programa de Alimentação – PAT, sem
desconto em folha, sendo creditado mensalmente o valor de R$ 100,00 (cem) reais. Esse valor será concedido a
partir de 01 de abril de 2017 e sofrerá reajuste conforme data base da categoria.
Parágrafo único – Conforme instruções do Ministério Público Federal, a troca do crédito por dinheiro pelo
beneficiário é caracterizada como estelionato e a pelo estabelecimento configura crime de receptação dolosa.
Cláusula 17ª – AUXILIO CRÉCHE
Será concedido, a partir de 01 de abril de 2017, para menor de 07(sete) anos, inclusive os adotados legalmente,

auxílio creche correspondente a R$ 50,00 (cinquenta) reais por mês e por filho.
a)

O beneficio é concedido em função do filho e não do empregado, vedada por conseguinte, a acumulação da
vantagem em relação ao mesmo dependente no caso do cônjuge também tiver vinculo trabalhista com a
empresa;

b) O valor do custeio do auxilio creche não integrará a remuneração para quaisquer efeitos legais ou
trabalhistas;
c) O colaborador deverá entregar anualmente o cartão de vacina atualizado da criança.
Cláusula 18ª – ACOMODAÇÃO CONDIGNAS
A empresa fornecerá aos empregados acomodações condignas, espaços físicos dignos e seguros destinados ao
descanso, alimentação, guarda de pertences e vestiários com instalações sanitárias, conforme disposto na NR 24.

Cláusula 19ª - DO QUADRO DE AVISOS
A empresa garantirá espaço eficaz, inclusive para colocação de quadro de avisos, em local de circulação pessoal e
visível a todos os empregados, para que o sindicato veicule matérias de interesse dos trabalhadores, garantindo a
permanência destas.
Cláusula 20ª – DO CONTRATO DE TRABALHO
O prazo do contrato de trabalho de experiência será de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser renovados ou não,
por mais 45 (quarenta e cinco) dias.

Cláusula 21ª - DO AVISO PRÉVIO
Conforme os artigos 488 e 489 da CLT o empregado que estiver de aviso prévio terá direito à redução de sua carga
horária em 2 horas por dia (além do repouso remunerado) ou 7 dias consecutivos no mês de vigência do aviso), sem
prejuízo do salário integral.
Cláusula 22ª – DA ASSISTÊNCIA NA RESCISÃO
Fica acordado entre as partes que a assistência e homologação de rescisão do Contrato de Trabalho superior a 01
(um) ano serão feitas com a participação da entidade sindical profissional respectiva. A empresa entregará aos
empregados carta de referência no ato da rescisão do contrato de trabalho, salvo no caso de demissão por justa
causa.
Cláusula 23ª – DO ACESSO DO DIRIGENTE SINDICAL
Fica garantido o livre acesso dos dirigentes sindicais, previamente identificados, no estabelecimento do empregador,
tendo acesso aos seus setores de trabalho, para desempenho das suas funções sindicais de orientação e
fiscalização, assim como para recolhimento de votos em eleições sindicais.
Cláusula 24ª – DA LIBERAÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL
A empresa que tiver, entre os seus empregados, membros efetivos da Diretoria do SINTASA comprometem-se a
liberá-los, sem ônus para os mesmos, da prestação de serviços laborais, para desempenho de suas atividades
sindicais 04 (quatro) vezes por mês.
Cláusula 25ª – DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
Fica acordado que a empresa recolherá ao respectivo sindicato os valores correspondentes as contribuições sindicais
descontadas dos seus empregados, em favor do SINTASA
Parágrafo Único – Fica acordado que a empresa fornecerá ao SINTASA, a relação dos empregados contratados e o

comprovante da Guia de Recolhimento de Contribuições Sindicais (GRCS), em favor deste Sindicato até o mês de
maio e sempre que houver admissão que enseje o recolhimento do tributo e sempre que necessário.
Cláusula 26ª – DIREITO À ASSEMBLEIA
A empresa reconhece o direito à assembleia dos seus empregados e, mediante solicitação com antecedência mínima
de 48 (quarenta e oito) horas, poderá autorizar a utilização de dependências físicas do tipo auditório ou outros
espaços existentes em suas Unidades Descentralizadas e na Sede.
Cláusula 27ª – DO FORO
Fica o foro da Comarca de Aracaju/SE eleito por ambas as partes como árbitro para os dissensos que possam vir a
existir.

Aracaju, SE

________, ____________________ de ____________

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE SAÚDE – SINTASA

SERVIÇO DE NEFROLOGIA DE SERGIPE

