ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2017/2018
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Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.
SINTASA-SIND. DOS TRAB. NA AREA DA SAUDE DO ESTADO DE S, CNPJ n. 32.713.463/0001-97,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE AUGUSTO COUTO SANTOS;
E
HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA, CNPJ n. 16.458.630/0001-44, neste ato representado(a) por
seu Sócio, Sr(a). SUSANA MENEZES REIS CARVALHO ;
celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas
nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE
As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de maio de 2017 a
30 de abril de 2018 e a data-base da categoria em 01º de maio.
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s)
categoria(s) O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s)
acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) DE TRABALHADORES NA ÁREA DA SAÚDE,
ESPECIFICAMENTE OS TRABALHADORES DO HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE, com
abrangência territorial nas cidades de SERGIPE onde a empresa consignante possua filial, com
abrangência territorial em Aracaju/SE.

Salários, Reajustes e Pagamento
Piso Salarial

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PISO SALARIAL

Fica estabelecido como PISO SALARIAL o valor de R$ 937,00 por mês.
Parágrafo único: Todos os índices de reajuste que venham por força de Lei serão imediatamente
repassados ao PISO SALARIAL.

Reajustes/Correções Salariais

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE SALARIAL

A data base para reajuste salarial dos FUNCIONÁRIOS abrangidos por este ACORDO COLETIVO DE
TRABALHO será, a partir de 1° de Maio de 2017, mediante aplicação do percentual de 4,57% sobre o
salário do mês de Abril do ano vigente.

Pagamento de Salário – Formas e Prazos

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO DO TRABALHO EM DOMINGOS, FERIADOS E DIAS DE
REPOUSO SEMANAL RE

Quando da ocorrência de horas extraordinárias à jornada de trabalho, a remuneração dessas horas será
feita com um adicional de 50% (cinquenta por cento), para todas as horas extras prestadas e não
compensadas, à exceção daquelas realizadas aos domingos e feriados, que devem ser pagas com
adicional de 100% (cem por cento), sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal.
Assim, apenas haverá o pagamento das citadas horas adicionais no caso das horas trabalhadas não
terem sido compensadas, ou seja, caso não seja concedido outro dia de folga para o empregado
compensar.

Descontos Salariais

CLÁUSULA SEXTA - DOS DESCONTOS

Mediante autorização individual e expressa do funcionário, a EMPRESA efetuará os respectivos descontos
relativos à concessão de benefícios em que haja participação parcial ou total do funcionário, tais como:
adiantamentos, alimentação, transporte, cooperativas, assistência médica, assistência odontológica,
empréstimos, ficando tais descontos legitimados pela presente, nos termos do art. 462 da CLT e Enunciado
342, do TST.

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros
Auxílio Alimentação

CLÁUSULA SÉTIMA - - DO TICKET ALIMENTAÇÃO

O HOS fornecerá a todos os colaboradores ticket alimentação no valor mínimo de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais) e deverá descontar em folha de pagamento o valor de R$0,01(um centavo), e, por estar
pactuado através deste acordo coletivo a referida vantagem não tem natureza salarial, não incorporando ao
salário.

Parágrafo único – O ticket alimentação é disponibilizado em forma de cartão de ticket no dia 25 de cada
mês. Caso o dia 25 (vinte e cinco) não seja dia útil (Sábado, Domingo ou Feriado) deverá ser creditado no
próximo dia útil.

Auxílio Transporte

CLÁUSULA OITAVA - DO AUXÍLIO TRANSPORTE

O HOS fornecerá o
Vale-Transporte nos termos da Lei 7.619 de 30/09/87

Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades
Outros grupos específicos

CLÁUSULA NONA - DAS HOMOLOGAÇÕES

Além dos documentos de praxe, serão exigidas as guias do imposto sindical dos empregados e o Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP).

CLÁUSULA DÉCIMA - - DA CARTA REFERÊNCIA

O empregador obriga-se a fornecer, no ato do pagamento das verbas rescisórias, carta de referência ao
empregado demitido, salvo nos casos de dispensa por justa causa.

Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas
Duração e Horário
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO BANCO DE HORAS

Acordam as partes, nos termos do que estabelece o parágrafo 2º do art. 59 da CLT, a implantação do
“BANCO DE HORAS”, com a observância de jornadas diárias nunca superiores a 10 (dez) horas. Serão
obedecidos aos seguintes critérios:
Parágrafo primeiro: O regime de compensação de horas, pela adoção do procedimento de créditos e
débitos em Banco de Horas previsto no Caput, será gerido por sistema informatizado, o qual manterá os
saldos individuais sempre atualizados e disponíveis para consulta pelo funcionário.

Parágrafo segundo: A quantidade de horas trabalhadas a MAIOR ou a MENOR durante o mês, ou seja, de
20 do mês anterior a 19 do mês em folha, será informada de acordo com um sistema de CRÉDITO e
DÉBITO, conforme o caso, isto é, as horas extraordinárias realizadas pelos EMPREGADOS constituirão
CRÉDITO, para os mesmos gerando, desta forma, a necessidade da efetiva quitação, através de
COMPENSAÇÃO, enquanto a quantidade de horas trabalhadas a menor em relação à jornada normal de
trabalho, constituirão um DÉBITO, o qual também gerará a necessidade de quitação por parte do
EMPREGADO, seja através da prorrogação da jornada de trabalho, ou da simples dedução das horas em
débito de eventual "saldo credor" do EMPREGADO.
Parágrafo terceiro: Serão consideradas como extraordinárias, as horas que ultrapassarem as 44 (quarenta
e quatro) semanais, sendo vedada à fixação de jornada superior a 10:00 (dez horas), sendo fornecido
mensalmente extrato de saldo de horas do empregado.
Parágrafo quarto: O Banco de Horas poderá ser compensado no período máximo de 01 (um) ano, a partir
do início da sua vigência, o que equivale a dizer que até o dia 30 de Abril de 2018, as horas extras não
compensadas serão pagas com o adicional de 50% (cinquenta por cento) e as horas negativas serão
descontadas, em folha de pagamento subsequente. Desta forma, em 01 de Maio de 2018, as horas serão
zeradas.
Parágrafo quinto: Denomina-se CRÉDITO a hora trabalhada, previamente autorizada pela EMPRESA
(coordenador do setor), superior a 10 (dez) minutos após o término da jornada diária normal dos
EMPREGADOS, não sendo considerados como CRÉDITO os minutos inferiores a 10 (dez).
Parágrafo sexto: Denomina-se DÉBITO a hora não trabalhada, autorizada pela EMPRESA (coordenador
do setor), superior 10 (dez) minutos, aquém daquelas tidas como jornada de trabalho diária "normal" do
EMPREGADO.
Parágrafo sétimo: As horas extraordinárias realizadas em descanso semanal remunerado e feriado, ou
seja, horas a 100% (cem por cento) não poderão fazer parte do “BANCO DE HORAS” e serão pagas com
o adicional previsto no "caput" desta cláusula dentro da folha de pagamento do mês;
Parágrafo oitavo: Excepcionalmente nos casos de desligamento de EMPREGADOS, que tenham saldos
POSITIVOS ou NEGATIVOS no BANCO DE HORAS adotar-se-ão os critérios abaixo definidos:
A)

Pedido de Demissão com aviso prévio pelo EMPREGADO:

Saldo positivo: A EMPRESA cumprirá integralmente o aviso prévio, sendo certo que o eventual saldo
residual será remunerado como horas extras, com o adicional de sobre jornada previsto em lei.
Saldo negativo: O empregado compensará integralmente o aviso prévio, persistindo saldo negativo, a
EMPRESA descontará as horas negativas até o limite de 1(um) salário base das verbas rescisórias.
B)

Pedido de demissão sem aviso prévio do EMPREGADO:

Saldo positivo: A EMPRESA descontará integralmente o aviso prévio, sendo certo que o eventual saldo
residual será remunerado como horas extras, com adicional de sobrejornada previsto em lei.
Saldo negativo: A EMPRESA descontará até o limite de 1(um) salário base.
C)

Desligamento sem justa causa com aviso prévio indenizado pelo EMPREGADOR:

Saldo positivo: A EMPRESA remunerará na rescisão contratual como horas o eventual saldo residual, com
adicional de sobre jornada previsto em lei.
Saldo negativo: A EMPRESA não descontará o mesmo dos valores referentes às verbas rescisórias.

D)

Desligamento sem justa causa com aviso prévio trabalhado pelo EMPREGADOR:

Saldo positivo: O EMPREGADO deverá compensar as horas/dia de crédito até o limite do aviso prévio e o
eventual saldo residual será remunerado pela EMPRESA como horas extras, com o adicional de
sobrejornada previsto em lei.
Saldo Negativo: O EMPREGADO compensará as horas no decorrer do período do aviso prévio, sendo certo
que persistindo saldo negativo, a EMPRESA não descontará o mesmo dos valores referentes às verbas
rescisórias.
E)

Desligamento do empregado por justa causa pelo EMPREGADOR:

Saldo positivo: a EMPRESA o remunerará na rescisão contratual como hora extra, com o adicional de
sobre jornada previsto em lei.
Saldo negativo: A EMPRESA descontará as horas negativas das verbas rescisórias até o limite de 1(um)
salário base.

Parágrafo nono: O pagamento das horas extras apuradas não poderá ser efetivada com a concessão de
férias complementares correspondentes.
Parágrafo décimo: A Empresa informará mensalmente aos seus empregados, no espelho de ponto
impresso, saldos POSITIVOS ou NEGATIVOS no BANCO DE HORAS.
Parágrafo décimo primeiro: O empregado que ausentar-se do serviço por motivos pessoais deverá efetuar
o pagamento das horas ausentes com os critérios do “BANCO DE HORAS”, sempre com pré-aviso de 01
(um) dia, o qual deverá ser direcionado ao superior imediato através de sistema interno de controle,
utilizando-se de sua senha pessoal e intransferível, não sendo considerada sua ausência como falta, para
todos os efeitos legais. Caso não haja comunicação prévia da ausência, as horas serão consideradas como
falta e descontadas da folha de pagamento do mês subsequente.

Prorrogação/Redução de Jornada

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REDUÇÃO DE JORNADA

O funcionário que solicitar redução de jornada deverá fazer por escrito e a punho descrevendo sua nova
jornada e motivo pelo qual está solicitando. O funcionário deve estar ciente que a empresa poderá realizar
proporcionalidade do salário e demais benefícios.

Intervalos para Descanso

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO INTERVALO INTRAJORNADA

Os empregados registrarão ponto diário na entrada e saída, bem como a do intervalo intrajornada.
Se houver falta de marcação de ponto nos horários de entrada ou saída do empregado, bem como omissão
da marcação do mesmo, o empregado assinará um termo responsabilizando-se pelo ato

Controle da Jornada

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA JORNADA DE TRABALHO:

Os funcionários do HOS obedecerão a jornada semanal de 44 (quarenta e quatro) horas, de segunda a
sábado, podendo a jornada semanal ser cumprida de Segunda a Sexta-feira pelo sistema de compensação
de horas semanais normais de trabalho do Sábado, obedecendo a jornada diária de 08:48 (oito horas e
quarenta e oito minutos) de Segunda a Sexta.
Parágrafo primeiro: Ficará registrado em contrato individual de trabalho a jornada e horário de trabalho de
cada funcionário.
Parágrafo segundo: Os funcionários do HOS poderão compor escala semanal, cíclica e mensal de
trabalho, de acordo com sua função e unidade de trabalho.
Parágrafo terceiro: O repouso semanal remunerado será aos Domingos.
Parágrafo quarto: As função de telefonista possuirá jornada semanal de 36 horas.
A) Telefonista possui 03 intervalos/pausas de descanso onde:
1º intervalo/pausa: 10 min de intervalos após a 1ª hora de trabalho
2º intervalo/pausa: 20 min no meio da jornada.
3º intervalo/pausa: 10 min antes da última hora de trabalho.
Não será permitida a junção dos intervalos para única pausa.

Faltas

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - – DO ATESTADO DE ÓBITO

De acordo com o art.473 da CLT, a empresa só está obrigada a aceitar atestado de óbito para abonar falta,
em caso de parentesco de primeiro grau, conforme transcrito a seguir:
IAté 2(dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente,
descendentes, irmãos ou pessoa que, declarada em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, viva sob
sua dependência econômica;

Férias e Licenças
Outras disposições sobre férias e licenças
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FOLGA DE ANIVERSÁRIO

A empresa concederá 1 (um) dia de folga para o colaborador que fizer aniversário (de nascimento),
concedendo-lhes o direito de gozar a folga dentro do mês da ocorrência, observando o número de
empregados em cada dia respectivo, a fim de que não haja comprometimento na assistência.

Saúde e Segurança do Trabalhador
Uniforme

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORNECIMENTO DE UNIFORMES

O HOS fornecerá a título de empréstimo e sem ônus para seus funcionários, sempre que exigidos
contratualmente ou por força da legislação, uniformes, ferramentas, EPIs, durante toda a vigência do
contrato, respeitando-se as normas internas das mesmas.
Parágrafo único - Os trabalhadores ficam responsáveis pela devolução dos uniformes, quando da rescisão
do contrato de trabalho, autorizando ao HOS a efetuar o referido desconto, no caso de não devolução dos
mesmos.

Aceitação de Atestados Médicos

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS ATESTADOS MÉDICOS

Parágrafo primeiro: O funcionário que tiver que se ausentar por motivo de saúde por mais de 05
(cinco) dias e receba atestado, o mesmo deverá entrar em contato com o RH da empresa para que possa
ser encaminhado para o médico do trabalho que avaliará e emitirá seu parecer. Caso o parecer do médico
do trabalho da empresa (HOS) contraponha-se ao do profissional consultado pelo funcionário, prevalecerá a
orientação emitida pelo médico do trabalho da empresa.
Parágrafo segundo: Na situação em que o colaborador necessite de repouso absoluto, o atestado deverá
ser apresentado por um terceiro a empresa, respeitando o prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas)
horas úteis (contado do dia do afastamento), com exceção de internamento, que terá o prazo máximo de 72
horas do dia do início do afastamento.
Parágrafo terceiro: O HOS aceitará os atestados de acompanhamento dos filhos até 14 (quatorze) anos. A
ausência será abonada no limite de 01 consulta/mês (desde que a ausência não ultrapasse o período de 01
(um) turno) e em caso de internamento hospitalar 02 (dois) dias/mês, ambos mediante apresentação de

comprovação de acompanhamento à consulta ou da internação hospitalar. Para tanto, a declaração de
comparecimento deve constar o horário de chegada e saída do atendimento médico.
Parágrafo quarto: A declaração de comparecimento do colaborador apenas justificará ausência, não sendo
considerada para abono

Profissionais de Saúde e Segurança

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA ASSISTÊNCIA MÉDICA

O HOS fornecerá ao funcionário após três meses de contrato de trabalho, plano de Assistência Médica,
onde caberá ao HOS pagar 90% (noventa por cento) do valor do plano e ficará a cargo do funcionário o
pagamento, com desconto em folha, de 10% (dez por cento) do valor do mesmo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

O HOS fornecerá ao funcionário plano de Assistência Odontológica, onde caberá ao funcionário pagar
100% (cem por cento) do valor do plano, com desconto em folha, e o mesmo pode ser estendido aos
dependentes.

Relações Sindicais
Liberação de Empregados para Atividades Sindicais

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - 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

Contribuições Sindicais

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

O Hospital descontará dos seus empregados, em mês e valor percentual definidos em Assembleia Geral
das respectivas categorias, contribuição para manutenção das atividades sindicais, conforme o previsto em

legislação, podendo, caso o empregado não concorde com o referido desconto, expressar sua vontade por
escrito, junto ao Sindicato respectivo.

Direito de Oposição ao Desconto de Contribuições Sindicais

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - 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

Disposições Gerais
Outras Disposições

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO FORO

As divergências entre as partes convenientes, na aplicação dos dispositivos da presente convenção, serão
apreciadas e julgadas pelas Varas da Justiça do Trabalho de Aracaju.

JOSE AUGUSTO COUTO SANTOS
Presidente
SINTASA-SIND. DOS TRAB. NA AREA DA SAUDE DO ESTADO DE S

SUSANA MENEZES REIS CARVALHO
Sócio
HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA
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