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São Paulo, 27 de julho de 2020. 

Ofício nº 073/2020 

Assunto: III - Contraproposta Convenção Coletiva - 2020/2021 

A/C Sindhosfil – Sindicato das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do estado de - SP 

R. Líbero Badaró, 92 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01008-000 

O SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, 

COMBATE ÀS ENDEMIAS, PROTEÇÃO SOCIAL, PROMOÇÃO 

AMBIENTAL E ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO DO ESTADO DE SÃO PAULO, entidade sindical de 1º Grau, sediado na 

Av. Prestes Maia, 241, conjunto 4301, 43º andar, Vale Anhangabaú, São Paulo/SP – 

CEP: 01031-913, devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 

02.916.168/0001-77, com Registro Sindical sob o número nº 46000.001070/99-07, 

no uso das atribuições prevista no seu estatuto, bem como nos termos do inciso III, do 

art. 8º da CF/88 c/c art. 513, “a” da CLT, expor e requerer o quanto segue: 

 

O Sindicomunitário’ vem por meio deste, apresentar à III - Proposta - Convenção 

Coletiva de Trabalho 2020/2021, para análise e aprovação. 

 

 

 Agradecemos a atenção de todos e nos colocamos à disposição. “Atenciosamente”. 

 

 

 

  
Maria Luísa Gatti de Franco 

Presidente Interina (SINDICOMUNITÁRIO-SP) 

 RG: 17.471.183-9. 
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SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMBATE ÀS 
ENDEMIAS, PROTEÇÃO SOCIAL, PROMOÇÃO AMBIENTAL E 

ACOMPANHANTES COMUNITÁRIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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Cláusula 37ª: Fornecimento de Equipamentos de Proteção 
Cláusula 38ª: Fornecimento de Material Indispensável ao Trabalho 
Cláusula 39ª: Férias 
Cláusula 40ª: Obrigatoriedade do Registro na CTPS 
Cláusula 41ª: Exames Médicos 
Cláusula 42ª: Quadro de Avisos 
Cláusula 43ª: Sindicalização / Divulgação 
Cláusula 44ª: Assistência Hospitalar  
Cláusula 45ª: Prevenção do Câncer de Mama 
Cláusula 46ª: Prevenção do Câncer de Próstata  
Cláusula 47ª: Mensalidades Sindicais 
Cláusula 48ª: Contribuição Assistencial dos Empregados 
Cláusula 49ª: Multas 
Cláusula 50ª: Cesta Básica 
Cláusula 51ª: Vale Refeição 
Cláusula 52ª: Contra Ouvidoria 
Cláusula 53ª: Feriado Saúde 
Cláusula 54a: Vale Transporte 
Cláusula 55ª: Auxilio Transporte e Auxilio Alimentação 
Cláusula 56ª: Adicional de Insalubridade 
Cláusula 57ª: Apoio Psicológico  
Cláusula 58ª: Assédio Moral  
Cláusula 59ª: Feriado da Categoria  
Clausula 60ª: Câmara Arbitral  
Cláusula 61ª: Dispensas Emendas 
Cláusula 62ª: Garantias à Gestantes  
Cláusula 63ª: Empregado Estudante  
Cláusula 64ª: Juízo Competente  
Cláusula 65ª: Garantias Gerais  
Cláusula 66ª: Extratos de FGTS  
Cláusula 67ª: Comunicação de Dispensa   
Cláusula 68ª: Homologações  
Clausula 69ª: Normas Constitucionais   
Cláusula 70ª: Regulamentação da Área de Abrangência  
Cláusula 71ª: Portadores de Deficiência e Readaptado  
Cláusula 72ª: Comissão Biparti-te 
Clausula 73ª: Mão de – Obra – Locada    
Cláusula 74ª: Diretores do Sindicato: Ausência do trabalho  
Cláusula 75ª: Do Cumprimento das Portarias  Clausula  
Cláusula 76ª: Categoria Abrangida 
Cláusula 77ª: Atuação Sindical 
Cláusula 78ª: Delegados Sindicais 



 

 
 

4 

 

Cláusula 79ª: Relação homoafetiva 
Cláusula 80ª: Utilização Nome Social 
Cláusula 81ª: Treinamentos   
Cláusula 82ª: Vigência  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5 

 

III - Proposta - Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 

 

SUSCITANTE: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PROTEÇÃO SOCIAL 

E PROMOÇÃO AMBIENTAL E ACOMPANHANTES COMUNITÁRIOS DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, Entidade Sindical Profissional, com sede própria na Av. Prestes Maia, nº 241, conjunto 4301, 43º 

andar, Vale Anhangabaú, São Paulo/SP, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.916.168/0001-77. 

 

SUSCITADO: SINDICATO DAS SANTAS CASAS DA MISERICÓRDIA E HOSPITAIS 

FILANTRÓPICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, entidade sindical patronal estabelecida na Rua Libero 

Badaró, nº 158 – 6 andar, cidade de São Paulo no estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº: 

01.588.630/0001-91. 

 

Entre as partes supra-aludidas, fica estabelecido a presente Convenção Coletiva de Trabalho, que ora pactuam, 

nas seguintes cláusulas e condições. 

 

Cláusula 1ª: Reajuste Salarial 

Serão reajustados os salários, a partir de 1º de maio de 2020, no percentual de 5 %.  

 

Parágrafo primeiro: a eventual diferença salarial e dos benefícios acumulada deverá ser paga na folha de 

pagamento do mês subsequente ao fechamento da convenção, em parcela única. 

 

Cláusula 2ª: Admitidos após Data-Base 

Aos admitidos após a data-base, será aplicado o percentual, de forma proporcional, observando-se o 

respectivo mês de admissão. 

 

Cláusula 3ª: Compensações 

Serão compensadas antecipações salariais espontaneamente concedidas no período revisionado, excluindo-se 

das compensações os aumentos decorrentes de promoção, transferência, equiparação salarial e os aumentos 

reais expressamente concedidos a esse título, pela Convenção Coletiva de Trabalho. 

 

Cláusula 4ª: Antecipações Salariais 

As entidades poderão antecipar reajustes salariais independentemente da política salarial vigente. 

 

 



 

 
 

6 

 

Cláusula 5ª: Piso Salarial  

A partir de 1º de maio de 2020, o piso salarial da categoria corresponderá R$ 1.663,74 (hum mil seiscentos e 

sessenta e três reais e setenta e quatro centavos) para os profissionais de São Paulo Capital. 

E corresponderá R$ 1.455,78 (hum mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos) para 

os profissionais do interior. Os valores correspondem a toda categoria abrangida, exceto para o que segue no 

parágrafo único desta cláusula.   

 

Parágrafo primeiro: A partir de 1º de maio de 2020, o piso salarial dos Agentes Redutores de Danos atuantes 

no Município de São Paulo será de R$ 3.186,95 (três mil, sento e oitenta e seis reais e noventa e cinco 

centavos), garantindo minimamente o piso salarial da categoria previsto no caput desta cláusula. 

 

Parágrafo segundo: fica garantido aos demais trabalhadores assistidos por essa convenção coletiva e que 

prática a jornada de 12x36 garantido minimamente o piso salarial da categoria previsto no caput desta 

clausula. 

 

Parágrafo terceiro: Será garantido aos trabalhadores o 14º (décimo quarto salário) que será calculado sobre 

o salário base do mês de aniversário de cada trabalhador, obedecendo-se os descontos legais previstos na 

legislação vigente. 

 

Cláusula 6ª: Horas Extras 

Concessão de adicional de 100% (cem por cento) de sobretaxa para as horas extraordinárias prestadas nos 

sábados, domingos e feriados. Concessão de adicional de 90% de sobretaxa, para as horas extraordinárias 

prestadas de segunda à sexta-feira. 

 

Parágrafo primeiro: Fica facultado às entidades contratantes a utilização do sistema de banco de horas, 

mediante celebração de acordo coletivo, através do qual o excesso de horas trabalhadas em um dia poderá ser 

compensado em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, a referida 

compensação, sendo assegurado que as horas trabalhadas serão acrescidas com os respectivos adicionais. 

 

Parágrafo segundo: Na hipótese de rescisão de contrato de trabalho, ou após o decurso do prazo acima 

estabelecido, sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, o trabalhador fará jus ao 

pagamento das horas extras não compensadas, com o adicional previsto nesta convenção coletiva de trabalho, 

calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão ou do efetivo pagamento e, para os casos de saldo 

negativo no banco de horas, estas serão zeradas, tanto numa como noutra oportunidade. 
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Parágrafo terceiro: Para efeito de compensação, as horas de crédito acumuladas estarão acrescidas com 

percentual de 100% (cem por cento), proporcionando consequentemente o aumento de saldo, e serão 

compensadas na razão de 1:2, ou seja, cada uma hora trabalhada equivale a duas para fins de lançamento do 

Banco de Horas, independente do dia em que o trabalho foi prestado. 

 

Parágrafo quarto: Quando o colaborador tiver crédito e solicitar compensação, cada uma hora de ausência 

equivalerá à uma hora de crédito no banco de horas. Caso ele tenha débitos provenientes de interesse próprio, 

cada hora de débito será compensada com uma hora trabalhada. 

 

Cláusula 7ª: Pagamento de salários e PIS/PASEP 

a) Para recebimento do PIS/PASEP, sendo necessária a ausência do trabalhador durante o horário normal de 

trabalho, esta não será considerada para efeito de desconto do DSR, férias, 13º salário, cesta básica, bem como 

do dia do recebimento. 

b) As entidades que não efetuarem o pagamento dos salários e vales em moeda corrente, deverão, dentro da 

jornada de trabalho, proporcionar aos empregados tempo hábil para o recebimento no banco ou posto 

bancário, excluindo-se desse tempo o período destinado para refeição do empregado. 

 

Cláusula 8ª: Comprovante de Pagamento 

As entidades contratantes se obrigam a fornecer o demonstrativo de pagamento com antecedência mínima de 

48 horas do dia do pagamento, com a discriminação dos títulos que compõem a remuneração, importâncias 

pagas e descontos efetuados, contendo ainda com clareza a identificação da entidade e o valor do 

recolhimento do FGTS. Nas hipóteses em que o demonstrativo de pagamento for disponibilizado 

eletronicamente ao trabalhador, a entidade empregadora deverá fornecer “in loco” os meios necessários à 

impressão do demonstrativo. 

 

Parágrafo único: Ocorrendo erro na folha de pagamento as entidades contratantes pagarão aos empregados 

as eventuais diferenças no prazo máximo de dez dias, a contar da data de comunicação feita pelo trabalhador 

por escrito e/ou outros meios, sem prejuízo do pagamento de juros legais e multa prevista na cláusula nº 48ª. 

 

Cláusula 9ª: Controle de Ponto 

É obrigatório o controle de ponto, seja qual for o número de empregados, sendo que o mesmo poderá se dar 

por meio mecânico ou similar, bem como por intermédio do livro de ponto. 

 

Parágrafo primeiro: No horário destinado à refeição e descanso, fica o trabalhador desobrigado de efetuar a 

sua marcação. 



 

 
 

8 

 

 

Paragrafo segundo: Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária, as variações de 

horário no registro de ponto, relativas a início e término de jornada, não excedentes a 10 (dez) minutos, 

observado o limite máximo de 20 (vinte) minutos diários.    

 

Parágrafo terceiro: Para trabalhadores da zona rural e aqueles que trabalham a mais de 01(um) quilômetro 

de distância do posto de trabalho, o empregador disponibilizará a marcação manual para cumprimento da 

exigência legal de assinalar o respectivo descanso.      

Cláusula 10ª: Garantias ao Empregado Estudante 

Abono de falta ao empregado estudante para prestação de exames escolares, condicionado à comunicação 

prévia à entidade, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas anteriores ao exame escolar, bem como a 

comprovação da participação, no prazo de 72 (setenta e duas) horas após a realização do exame escolar. 

 

Parágrafo único: fica garantida a possibilidade da flexibilização da jornada de trabalho aos funcionários que 

comprovarem a necessidade do cumprimento de horas de estágio/estudo e que a jornada praticada na empresa, 

viabilize a realização do estágio/estudo. 

 

Cláusula 11ª: Garantias salariais na admissão 

Fica garantido o recebimento do piso salarial aos profissionais admitidos em substituição a eventuais 

profissionais demitidos sem justa causa. 

 

Cláusula 12ª: Garantia de igual salário/remuneração e Benefícios  

Garantia de igualdade de oportunidade/salário, remuneração e Benefícios para trabalho de igual valor, 

independentemente de sexo, raça, cor e idade. 

 

Cláusula 13ª: Substituição eventual 

Fica estabelecido que os funcionários chamados para substituir outro com o salário superior será garantido 

igual salário do substituído, enquanto durar a substituição, seja qual for o motivo desta, sem considerar as 

vantagens, desde que haja a substituição por mais de 60 (sessenta) dias. 
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Cláusula 14ª: Abono de Faltas 

Fica garantido o abono de falta de até 02 (dois) empregados por local de trabalho, uma vez por mês, para 

participar de cursos, eventos, seminários e congresso convocados pelo sindicato suscitante, durante o período 

necessário à sua participação no ato a ser realizado. Sem prejuízo de seus vencimentos e de seus benefícios. 

 

Parágrafo único: liberação de 2 empregados por local de trabalho, para comparecimento em assembleias, 

organizadas pelo Sindicato suscitante. Sem prejuízo de seus vencimentos e de seus benefícios. 

 

 

Cláusula 15ª: Jornada de Trabalho / Atribuições  

A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas deverá ser integralmente dedicada a ações e serviços de 

promoção a saúde e prevenção de doenças, em prol das famílias e comunidade assistida, dentro do respectivo 

território de atuação do Agente Comunitário de Saúde, segundo as atribuições previstas nesta Lei 

11.350/2006. 

 

Parágrafo primeiro: Fica facultado aos empregados e empregadores, por meio de acordo coletivo de 

trabalho, estabelecerem jornada de 12 x 36, ou seja, doze horas de trabalho com intervalo de uma hora para 

refeição, por trinta e seis horas de descanso, no período diurno e/ou noturno, assegurando-se ainda duas folgas 

mensais e pagamento em dobro em dias não úteis. 

 

Parágrafo segundo: Para unidades instaladas em locais de difícil acesso e de alta vulnerabilidade social é 

vedada a jornada de trabalho após às 17h. 

Parágrafo terceiro: Garantido aos trabalhadores adequação de jornada de trabalho por motivos escolares e 

religiosos. 

 

 

Cláusula 16ª: Adicional Noturno 

Os empregadores remunerarão as horas de trabalho noturno com adicional de 50% (cinquenta por cento), 

sendo devido também o adicional quanto às horas prorrogadas, nos termos da Súmula 60 do TST. 

 

Cláusula 17ª: Limitação de Pessoas Atendidas 

Deverá ser observado os limites da legislação pertinente vigente. 
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Cláusula 18ª: Atestados  

Serão reconhecidos atestados médicos, odontológicos e/ou psicológicos oriundos Sistema Único de Saúde, 

dos convênios que a empregadora firmar com Clínicas, bem como os advindos de Planos de Saúde que o 

empregado seja titular ou dependente, para efeito de justificativa de ausência do empregado ao trabalho 

 

Parágrafo primeiro: O trabalhador deverá entregar os atestados médicos e odontológicos em até 72 (setenta 

e duas) horas da emissão, na unidade de trabalho a que está vinculado. 

 

Parágrafo segundo: Em caso de impossibilidade de comparecimento do trabalhador na unidade de trabalho 

ou no SESMT poderá enviar o atestado via e-mail ou whatsapp, devendo entregar o original no primeiro dia 

do retorno ao trabalho. 

 

Cláusula 19ª: Ausências Abonadas  

Os empregados poderão deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo da remuneração, nos prazos e 

condições seguintes:  

 

a) Por três dias consecutivos em virtude de morte de filhos, cônjuge, ascendentes e irmãos.  

 

b) Por cinco dias consecutivos em virtude de casamento.  

 

c) Por até dois dias para internação hospitalar do filho, cônjuge e ascendentes, desde que a ocorrência do fato 

seja coincidente com a jornada de trabalho e seja apresentado comprovante.  

 

d) Por um dia, em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira semana  

 

e) Por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente 

comprovada  

 

f) Até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor, nos termos da lei respectiva.  

 

g) Por 2 (dois) dias por semestre para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em consulta médica  

 

h) Até 3 (três) dias, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de realização de exames preventivos de 

câncer devidamente comprovada. 

 

i) Assegurado 10 sessões de fisioterapia por ano, mediante comprovação. 

 

j) Assegurada 10 sessões de acompanhamento psicológico, mediante comprovação. 

 

k) Por um dia por semestre para acompanhamento pedagógico dos filhos ou dependentes legais na escola, 

mediante declaração de comparecimento emitida por instituição de ensino vinculada ao Ministério da 

Educação.  
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Parágrafo primeiro: Nas hipóteses de internação hospitalar o empregado poderá optar pelo afastamento de 

01 (um) dia para internação e 01 (um) dia para alta.  

 

Parágrafo segundo: Aplicam-se, no que couberem, as mesmas regras no caso de tutor ou curador. 

 

Parágrafo terceiro: Os comprovantes deverão ser entregues às contratantes no prazo de 48 (quarenta e oito 

horas). 

 

Cláusula 20ª: Estabilidade na licença médica 

Garantia de emprego, pelo período de 30 (trinta) dias a contar da alta médica, ao empregado afastado por 

auxílio doença previdenciário, desde que o afastamento seja por prazo superior a 90 (noventa) dias, sendo 

ainda possível a demissão com o pagamento da correspondente indenização. Para os casos de auxilio doença 

acidentário, aplica-se as regras contidas no artigo 118, da Lei nº 8.213/91. 

 

Cláusula 21ª: Estabilidade às vésperas da aposentadoria 

a) Fica garantido o emprego e/ou salários aos empregados com mais de 02 (dois) anos e menos de 05 (cinco) 

anos de atividades laborais desenvolvidas na mesma entidade e que estejam a menos de 02 (dois) anos do 

direito da aposentadoria proporcional, especial, por idade ou por tempo de contribuição, cessando os 

efeitos desta cláusula com a aquisição do direito à aposentadoria.  

b) Garantia de emprego ou salário aos empregados com mais de 05 (cinco) anos na mesma entidade e que 

estejam a menos de 06 (seis) anos do direito da aposentadoria proporcional, especial, por idade ou por 

tempo de contribuição, cessando os efeitos desta cláusula com a aquisição do direito à aposentadoria. 

 

Parágrafo único: Tão logo obter esta garantia, o trabalhador terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para 

informar à entidade, por escrito, que se encontra em período de pré-aposentadoria. 

 

 

Cláusula 22ª: Estabilidade aos Cipeiros 

É concedida estabilidade aos cipeiros na forma da lei. As entidades comprometem-se a remeter ao Sindicato 

Suscitante cópia da ata de posse dos membros da CIPA, devendo estabelecer os mecanismos para comunicar o 

início do processo eleitoral ao sindicato suscitante, nos termos da NR5. 

 

Parágrafo primeiro: ficam as empresas obrigadas, a comunicar o sindicato suscitante no prazo de 30 dias 

que antecede o edital da eleição da CIPA. 

 



 

 
 

12 

 

Cláusula 23ª: Estabilidade Dirigente Sindical  

Estabilidade aos Dirigentes Sindicais, conforme artigo 8º, inciso VIII da Constituição Federal, que diz: VIII - 

é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou 

representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer 

falta grave nos termos da lei. 

 

Cláusula 24ª: Estabilidade a Membro do Conselho Gestor 

Os trabalhadores eleitos para participarem dos conselhos gestores e fóruns de controle social do Sistema 

Único de Saúde terão estabilidade no emprego durante o mandato, sendo vedada a dispensa até  1 (um) ano 

após o término do mandato. 

 

Cláusula 25ª: Estabilidade à Gestante 

Fica garantida a estabilidade provisória à empregada gestante, desde o início da gravidez até 60 (sessenta) dias 

após o término da licença compulsória. 

 

Paragrafo único: A empregada que estiver amamentando, pode optar desde comum acordo com empregador 

que não prejudique os serviços prestados, unificar os intervalos destinados para a amamentação, optando por 

entrar uma hora mais tarde, ou sair uma hora mais cedo, conforme legislação vigente. 

 

Cláusula 26ª: Estabilidade ao enfermo 

O empregado que for afastado do emprego em razão de enfermidade gozará de estabilidade no emprego de 30 

(trinta) dias a contar da alta da Previdência Social, desde que o afastamento seja por prazo superior a 90 

(noventa dias). 

 

Parágrafo único: Em caso de auxílio doença ao empregado os empregadores se obrigam a antecipar o salário 

base do empregado do montante correspondente àquele a ser percebido do órgão previdenciário durante os 

primeiros 60 (sessenta) dias após o afastamento e desde que a solicitação seja feita pelo trabalhador, por 

escrito. Esses valores serão compensados, a critério do empregador, após o retorno do empregado ao serviço. 

 

Cláusula 27ª: Licença Adoção 

Fica garantida a concessão da licença adoção, na forma do artigo 392-A, da Consolidação das Leis do 

Trabalho. 
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Cláusula 28ª: Licença Paternidade 

Após o nascimento de seu filho, o empregado terá direito a uma licença de 10 (dez) dias, sem prejuízo da 

remuneração, nos termos do § 1º do art. 10 do ADCT. 

 

Cláusula 29ª: - Comunicação de Acidente de Trabalho  

 

As empresas ficam obrigadas a encaminhar à Entidade Sindical, no prazo de 10 (dez) dias, as cópias das 

respectivos CAT (comunicado de acidente do trabalho) emitidos. 

 

Parágrafo único – a não abertura do CAT por parte da empresa, acarretará em multa, um salário nominal 

vigente, devendo ser pago ao sindicato suscitante. 

 

Cláusula 30ª: Auxílio Creche  

As entidades que não possuírem creche própria ou convênio creche concederão auxílio creche a título de 

reembolso, no importe equivalente ao valor de R$ 323,36 (trezentos e vinte três reais e vinte e três 

centavos) por mês, aos empregados (Pai / Mãe) com filhos de O (zero) a 6 (seis) anos de idade completos 

(72 meses), bem como àqueles que comprovarem a guarda judicial da criança com idade semelhante. 

 

Parágrafo primeiro – os documentos exigíveis dos empregados para o recebimento do auxílio creche serão: 

certidão de nascimento do filho, carteira de vacinação e declaração semestral de próprio punho, firmando o 

direito de guarda e a dependência econômica da criança, além do recibo simples correspondente ao valor do 

reembolso creche, cuja emissão poderá ser feita pelo(a) cuidador(a) do menor. 

 

Cláusula 31ª: Aviso Prévio 

Fica estabelecido aviso prévio conforme Lei nº 12.506/2011, ou outra que a substitua. 

 

Parágrafo primeiro: Para empregados com mais de 45 (quarenta e cinco) anos de idade e mais de um ano de 

empresa, será concedido aviso prévio de 45 (quarenta e cinco) dias, não cumulativo com o disposto no item 

acima, com a aplicação da situação mais benéfico ao trabalhador, limitando a soma total do período de aviso 

prévio a 90 (noventa) dias. 

 

Parágrafo segundo: Os primeiros 30 (trinta) dias do aviso prévio serão trabalhados, se assim desejar o 

empregador. Os dias excedentes a 30 (trinta) serão sempre indenizados. 
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Cláusula 32ª: Indenização Adicional – Dispensa Trinta Dias Antes da Data Base 

Ao empregado dispensado sem justa causa, dentro do trintídio que antecede a data base da categoria 

profissional (01 de maio), observados os termos da Súmula nº 182 do TST, fica garantido o recebimento da 

indenização adicional prevista no artigo 9º da Lei nº 7.238/84. 

 

Parágrafo único – Toda e qualquer tipo de homologação no mês que antecede a data base seja ela pedido, 

dispensa ou justa causa, deverá ser homologada com a presença de um Fiscal do Sindicomunitário, na sede do 

Sindicomunitário’. 

 

 

Cláusula 33ª: Carta de Apresentação 

Os empregadores fornecerão aos empregados, quando demitidos sem justa causa, carta de apresentação, que 

lhes deverá ser entregue no ato da homologação da rescisão contratual. 

 

Cláusula 34ª: Atestado de Afastamento e Salário 

As entidades deverão preencher o atestado de afastamento e salário sempre que solicitado pelo INSS. 

 

Cláusula 35ª: Auxílio Funeral 

No caso de falecimento do empregado, o empregador pagará à família do mesmo o equivalente a 3 (três) 

salários nominais, sendo que, se motivada a morte por acidente de trabalho ou moléstia profissional, o 

pagamento será em dobro. Tais pagamentos serão efetuados independentemente das verbas remanescentes 

devidas. 

 

Parágrafo primeiro: No caso de falecimento do empregado, cônjuge e filhos menores de 18 (dezoito) anos o 

empregador pagará a título de auxílio funeral para a família, no ato da apresentação do atestado de óbito, 3 

(três) pisos salariais. 

 

Parágrafo segundo: A empresa enviará para o sindicato Suscitante no prazo de 15 (quinze) dias, o 

comprovante de pagamento do auxílio funeral, a partir do pagamento efetuado, o não envio acarretará em 

pagamento de multa de um salario nominal vigente, pagamento esse será feito aos familiares do empregado. 

 

Cláusula 36ª: Uniformes 

O empregador fornecerá aos seus aos empregados e gratuitamente, os uniformes, agasalhos, capas de chuva, 

guarda-chuva, boné/chapéu, calçados, bem como protetor solar com repelente de fator de proteção no mínimo 
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30, necessários ao desenvolvimento do trabalho em quantidade suficiente e periodicamente, de forma a 

garantir a sua integridade física. 

 

Parágrafo primeiro: O custeio dos itens estabelecidos nessa cláusula será de acordo com o Plano de 

Trabalho da entidade conveniada com o Governo. 

 

Parágrafo segundo: Os uniformes e agasalhos mencionados no caput desta cláusula deverão se adequar às 

diferentes condições climáticas do Estado, no decorrer do ano, podendo ainda ser utilizado indumentária 

alternativa, de comum acordo entre o empregado e o empregador, a fim de proporcionar o exercício das 

atividades de modo confortável, seguro e favorecendo a qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

 

Cláusula 37ª: Fornecimento de equipamentos de proteção 

Torna-se obrigatório por parte do empregador, o fornecimento de equipamento de proteção aos empregados 

para o exercício 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. Devido ao 

estado de pandemia será assegurado a toda a categoria (Agente Comunitário de Saúde, Acompanhante 

Comunitário, Agente de Promoção Ambiental, Agente Redutor de Danos.) o kit previsto no documento de 

recomendações para a rede básica municipal de saúde frente à frente à pandemia de coronavírus (covid-19). 

Parágrafo único. Fornecimento de álcool em gel para utilização durante o trabalho, tanto em serviço interno 

como externo. 

 

Cláusula 38ª: Fornecimento de material indispensável ao trabalho 

Os empregadores fornecerão todas as condições e material indispensável ao exercício digno da atividade do 

empregado. 

 

Parágrafo primeiro – fica o trabalhador desobrigado de utilizar equipamento quando não tiver treinamento 

ou habilitação profissional para o mesmo. 

 

Parágrafo segundo: fica o trabalhador desobrigado de utilizar telefone celular particular para fins de 

trabalho. 

 

Cláusula 39ª: Férias 

Aviso prévio de 30 (trinta) dias para concessão das férias, não podendo as mesmas ter início nos dias de 

descanso semanal remunerado e nos dias já compensados, preferencialmente tendo inicio as segundas feiras, 

devendo o respectivo pagamento ser realizado com antecedência de, no mínimo, 2 (dois) dias.  
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Parágrafo único - o não pagamento no prazo previsto, acarretará em multa de um salario nominal vigente, 

devendo ser pago ao trabalhador. 

  

Cláusula 40ª: Obrigatoriedade do registro na CTPS 

Fica terminantemente proibida a prestação de serviços, após 48 (quarenta e oito) horas da data de ingresso na 

entidade, sem o devido registro na CTPS, na forma da lei. 

 

Cláusula 41ª: Exames Médicos 

Os exames médicos, por ocasião da admissão e dispensa dos empregados, na forma da lei, serão custeados 

exclusivamente pelas entidades. 

 

Cláusula 42ª: Quadro de Avisos 

Afixação de quadro de avisos no local de prestação de serviços, especifico para informações do suscitante 

junto aos trabalhadores. 

 

Cláusula 43ª: Sindicalização / Divulgação 

As entidades permitiram o acesso dos representantes do sindicato nos locais de trabalho com dia e hora 

marcada antecipadamente de comum acordo entre o sindicato e o empregador, para reuniões com os 

representados para divulgação da campanha de sindicalização e dos benefícios oferecidos pelo sindicato. 

 

Cláusula 44ª: Assistência Hospitalar 

Os hospitais, dentro de sua especialidade, concederão a todos os empregados assistência hospitalar com 

direito a internação em enfermaria, ressalvadas as entidades que mantenham convênio hospitalar para seus 

empregados. A assistência hospitalar, ora concedida, será extensiva aos cônjuges e filhos menores (homens 

até 18 anos e mulheres até 21 anos), enquanto solteiros, facultando-se a participação dos trabalhadores no 

custeio da assistência, até o limite de 20% (vinte por cento). 

 

Cláusula 45ª: Prevenção do Câncer de Mama 

As empregadas acima de 40 (quarenta) anos terão direito à dispensa, de 01(um dia) da jornada de trabalho por 

ano, para realização de mamografia, como política para prevenção de câncer de mama, e os hospitais que 

tiverem a especialidade, oferecerão sua estrutura para a realização do exame. 

 

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

empregadora, por escrito, a data da realização do exame, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. 
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Parágrafo segundo: O direito à dispensa previsto nesta cláusula ficará condicionado à comprovação de que o 

exame foi realizado na data da dispensa, mediante apresentação de atestado médico, na forma da lei. 

 

Cláusula 46ª: Prevenção do Câncer de Próstata 

Os empregados acima de 40 (quarenta) anos terão direito à dispensa, de 01 (um dia) período da jornada de 

trabalho por ano, para realização do exame clínico de detecção precoce do câncer de próstata e os hospitais 

que tiverem a especialidade, oferecerão seus serviços para a realização do exame. 

 

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 mínima de 5 (cinco) dias. 

 

Parágrafo segundo: O direito à dispensa previsto nesta cláusula ficará condicionado à comprovação de que o 

exame foi realizado na data da dispensa, mediante apresentação de atestado médico, na forma da lei. 

 

Cláusula 47ª: Mensalidades Sindicais 

Obrigatoriedade do desconto em folha de pagamento das contribuições (mensalidades sindicais) dos 

trabalhadores associados em favor do sindicato profissional, conforme aprovado na AGE e por força do 

artigo 8° caput e inciso IV da Constituição Federal de 1988. 

 

Parágrafo primeiro: Os empregadores deverão recolher a contribuição de mensalidade associativa, no 

valor de 2% (dois por cento) descontadas dos associados, devendo o sindicato beneficiário enviar 

regularmente aos empregadores a relação nominal dos associados. Devendo ser repassado ao sindicato até o 

8° (oitavo dia) ao sindicato. 

 

Parágrafo segundo: fica acordado de que os empregadores enviarão a listagem atualizada de todos 

trabalhadores que foram demitidos ou promovidos. 

     

Cláusula 48ª:  Contribuição Assistencial dos Empregados: 

De acordo com a pauta apresentada pelo Sindicato Profissional e deliberado na negociação, é assegurado a 

título de Contribuição Assistencial, como deliberada e aprovada pela Assembleia Geral da Categoria 

Profissional, com ampla divulgação, garantida a participação de filiados e não filiados, uma Contribuição 

Assistencial onde as entidades, como intermediárias, descontarão dos salários de seus empregados, a 

importância de 1% (um por cento) mensal. 

 

Parágrafo primeiro: A respectiva contribuição deverá ser recolhida por depósito bancário em banco a ser 

indicado pelo sindicato profissional, e posteriormente, por meio de boleto bancário, com vencimento até o 5º 
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dia útil do mês subsequente, sendo que o recolhimento em atraso acarretará em multa de 2% (dois por cento) 

sobre o valor devido, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e demais cominações legais. 

Parágrafo segundo: Devendo as entidades encaminhar a relação dos empregados, da qual constem os nomes 

e o respectivo valor descontado, de forma individual, no prazo de até 30 (trinta) dias após e desconto e o 

repasse.  

 

Parágrafo terceiro: Eventual oposição à contribuição prevista na presente cláusula deverá ser apresentada 

por escrito e assinada, contendo os dados básicos (Nome, RG, Endereço, Nome do Empregador e Unidade de 

Trabalho), na sede do Sindicato, localizado na Avenida Prestes Maia, nº 241 - conjunto 4301, 43º andar, Vale 

Anhangabaú, São Paulo - SP – no prazo de 3 (três) dias a contar da publicação da convenção coletiva no site 

do Sindicato.  

 

Parágrafo quarto: O Sindicato Profissional, desde já isenta as entidades de qualquer responsabilidade sobre a 

efetivação dos descontos referente a este título, face a aprovação da AGE, por força do Artigo 8º IV da 

Constituição Federal e de conformidade com a legislação vigente, assumindo integralmente a responsabilidade 

sobre qualquer tipo de reclamação, quanto a esta cláusula, reembolsando tanto os empregadores quanto os 

empregados em situações que assim for obrigado. 

 

 

 

Cláusula 49ª: Multas 

a) Fica estabelecida a multa de um salário dia do empregado por dia de atraso, caso o empregador não 

satisfaça nos prazos previstos em lei o pagamento dos salários e gratificações natalinas, em favor do 

empregado. 

 

b) Pelo descumprimento de qualquer cláusula deste Acordo Coletivo pagará a instituição, em favor da parte 

prejudicada multa equivalente a 5% (dois por cento) do piso salarial, excetuando-se as cláusulas que 

tenham multas pré-estabelecidas. 

 

c) Observados os limites previstos no Código Civil Brasileiro. 

 

Parágrafo único: As partes se comprometem a avaliar os termos desta cláusula no decorrer da vigência da 

presente norma coletiva. 

 

Cláusula 50ª: Cesta Básica 

Concessão pelos empregadores, aos empregados que não tiverem 3 (três) ou mais faltas injustificadas durante 

o mês de referência, de uma cesta básica mensal, ou vale cesta, ou ticket cesta, sem caráter salarial, que será 

entregue até o dia 15 (quinze) do mês subsequente.  

 

A cesta básica a que se refere esta cláusula conterá a seguinte composição: 
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10 (dez) quilos de arroz; 

03 (três) quilos de feijão; 

03 (três) latas de óleo de soja; 

1/2 (meio) quilo de café torrado e moído; 

05 (cinco) quilos de açúcar; 

1/2 (meio) quilo de farinha de mandioca; 

01 (um) quilo de macarrão; 

01 (um) quilo de farinha de trigo; 

02 (duas) latas de 140 (cento e quarenta) gramas de extrato de tomate; 

01 (um) quilo de sal refinado; 

1/2 (meio) quilo de milharina; 

01 (um) pacote de 200 (duzentos) gramas de biscoito doce; 

01 (um) pacote de 200 (duzentos) gramas de biscoito salgado; 

02 (duas) latas de leite em pó de 400 (quatrocentos) gramas. 

 

Parágrafo primeiro: O vale cesta ou ticket cesta será fornecido aos empregados da Capital e Grande São 

Paulo no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Para as Santas Casas do interior, hospitais psiquiátricos 

e hospitais filantrópicos com até 50 (cinquenta) empregados, que não se utilizarem de cooperativas de 

trabalho e de trabalhadores terceirizados, na composição deste número o vale cesta ou ticket cesta será 

fornecido no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais). 

 

Parágrafo segundo: A composição da cesta básica será feita por itens, cuja marca seja de qualidade 

reconhecida e produtos de procedência nacional tradicional. 

 

Parágrafo terceiro: Assegurado o benefício aos trabalhadores afastados por auxílio doença. 

 

Cláusula 51ª: Vale refeição 

As entidades concederão aos empregados, vale refeição no valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) 

valor fechado, tendo como base de cálculo 22 dias, no valor de R$ 30,00 por dia. 

  

Parágrafo primeiro: O referido benefício será devido em caso de eventuais campanhas públicas de saúde. 

 

Parágrafo segundo: Assegurado ao trabalhador durante os primeiros 30 (trinta) dias de afastamento. 

 

Cláusula 52ª: Contra Ouvidoria 

Será permitido ao trabalhador fazer sua defesa, de forma ampla, no caso de reclamações ou processos 

administrativos de investigações. 

 

Cláusula 53ª: Feriado Saúde 

Será considerado feriado para a categoria o dia 12 de maio, data em que se comemora o “dia do empregado 

em estabelecimento de serviços de saúde” na base territorial abrangida pelo Suscitante, resguardada a 
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prestação de serviços, conforme escala previa elaborada pela administração da entidade, salvaguardando ao 

empregado que prestar serviço nesse dia o direito de compensação, ou de receber as horas trabalhadas como 

extras. As entidades que não concederem o feriado no dia 12 de maio, deverão fazê-lo até o dia 31/10/2021. 

 

 

Cláusula 54ª: Vale Transporte  

Nos termos do art. 9º-H da lei 11.350/2006, com a redação dada pela Lei nº 13.708 de 2018, fica assegurada a 

concessão de vale transporte, sendo facultada aos Agentes Comunitários de Saúde, Agente Comunitário, 

Promoção Ambiental, Redutores de Danos e Acompanhantes Comunitários, a sua antecipação no valor 

correspondente em pecúnia, até o quinto dia útil de cada mês. 

 

Parágrafo único: Aos Agentes Comunitário de Saúde que exercem a sua atividade na zona rural e que 

utilizam de meios próprios necessários à locomoção para o exercício de suas atividades, será garantido uma 

ajuda de custo mensal no valor de R$ 500,00(quinhentos reais). Por não ter natureza salarial, não constituirá 

base de incidência de quaisquer encargos trabalhistas, previdenciários e fundiários, não se aplicando ao 

mesmo o princípio da habitualidade. 

 

Cláusula 55ª: Auxílio Transporte e Auxílio Alimentação 

Fica estabelecido o fornecimento de auxílio transporte ao Agente Comunitário, nos casos em que for 

convocado a comparecer em reuniões ou cursos que ocorram fora de sua área de atuação profissional. Fica 

ainda estabelecido o fornecimento de auxílio refeição, quando os cursos ou reuniões, para que forem 

convocados, ocorrerem em dias não contemplados pelo fornecimento de vale refeição disposto na cláusula 

anterior. 

 

Parágrafo único: Quando não repassada a verba para o empregado, dentro do período de 48 horas que 

antecedem o compromisso, fica o trabalhador desobrigado ao comparecimento. 

 

Cláusula 56ª: Adicional de Insalubridade. 

Fica assegurado a todo trabalhador, o direito à percepção do adicional de insalubridade em grau médio, a ser 

pago com o acréscimo de 20% sobre o piso salarial convencionado na Clausula 5ª desta CCT. 

 

Cláusula 57ª: Apoio Psicológico 

Os empregadores obrigam-se a fornecer atendimento psicológico, por profissional habilitado, aos empregados 

que necessitarem de tratamento. 
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Cláusula 58ª: Assédio Moral 

Os empregadores comprometem-se a respeitar, ainda que por analogia, os termos da Lei nº 12.250/2006 que 

veda o Assédio Moral na Administração Pública, em especial quanto aos dirigentes, delegados e 

representantes sindicais. 

 

Cláusula 59ª: Feriado da Categoria 

Os empregadores reconhecem como feriado da categoria o dia 04 de outubro, que é a data comemorativa do 

dia do Agente Comunitário de Saúde, Agentes de Combate às Endemias, Agentes de Proteção Social, Agentes 

de Promoção Ambientais, Agentes Redutores de Danos e Acompanhantes Comunitários, ficando garantido 

que caso o empregado laborar nesse dia, terá o direito de compensação equivalente, ou de receber as horas 

trabalhadas como extraordinárias, com o adicional prevista nesta CCT. 

 

Cláusula 60ª: Câmara Arbitral 

Poderá ser convocada a qualquer tempo, sempre que necessário ou a pedido das partes, com a finalidade de 

buscar soluções para conflitos trabalhistas e estudos na área de prevenção de acidentes de trabalho e doenças 

ocupacionais. 

 

Parágrafo único: Será composta por uma comissão formada por 3 (três) representantes, mais assessoria 

jurídica. 

 

Cláusula 61ª: Dispensas Emendas 

Fica desobrigado o trabalhador de compensar as emendas de feriados, inclusive nas hipóteses em que as 

UBS’s e demais equipamentos de saúde que estiverem fechadas. 

 

 

Cláusula 62ª. Garantias à Gestante 

Será garantido emprego ou salário à empregada gestante, desde a comprovação da gravidez até 6 (seis) meses 

após o parto, sem prejuízo do aviso prévio previsto em lei ou nesta Convenção, sendo que este período não 

será cumulativo a qualquer outro período de garantia previsto neste instrumento coletivo de trabalho, na 

legislação ou acordo coletivo de trabalho. a. Na ocorrência de aborto, devidamente comprovado, fica 

assegurado à empregada, um descanso remunerado correspondente a 04 (quatro) semanas, a partir da data do 

aborto; b. O contrato de trabalho da empregada gestante, somente poderá ser rescindido:  

 

1- Mediante integral cumprimento da garantia salarial prevista no caput e na letra "a" supra;  

2 - Em razão de cometimento de falta grave;  

3 - Por mútuo acordo entre a empregada e o empregador e, neste caso, com a assistência da entidade sindical 

profissional;  
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4 - Por pedido de demissão, em virtude de término ou rescisão antecipada de contrato de trabalho por prazo 

determinado. 

 

Cláusula 63ª: Empregado Estudante  

Ao empregado estudante, matriculado em estabelecimento oficial de ensino, será concedido horário especial 

de trabalho que possibilite sua frequência regular às aulas. 

 

Cláusula 64ª: Juízo Competente 

O cumprimento de quaisquer das cláusulas da presente norma será exigido perante a Justiça do Trabalho, 

desde que esgotadas as tentativas de solução amigável, inclusive mediação e/ou arbitragem, desde que de 

comum acordo.  

 

Cláusula 65ª: Garantias Gerais 

Ficam asseguradas as condições mais favoráveis decorrentes de acordos coletivos, com relação a quaisquer 

das cláusulas constantes da presente Convenção Coletiva de Trabalho. 

 

Cláusula 66a: Extratos de FGTS 

Os estabelecimentos de serviços de saúde, inclusive as entidades filantrópicas, ficam obrigados a comunicar 

mensalmente aos trabalhadores os valores recolhidos ao FGTS e repassar-lhes todas as informações sobre suas 

contas vinculadas recebidas da Caixa Econômica Federal, ou dos bancos depositários, nos termos do art. 17 da 

lei 8.036/90. 

 

 

Cláusula 67a: Comunicação de Dispensa 

Entrega ao empregado de carta com os motivos da dispensa com alegação de falta grave, sob pena de gerar 

presunção de dispensa imotivada. 

 

 

Cláusula 68ª: Homologações  

Fica acordado que as homologações da categoria, independente do tempo de serviço, bem como da 

modalidade da demissão, serão realizadas pelo sindicato suscitante de forma gratuita, na sede do 

Sindicomunitário, coma presença de um Fiscal do Sindicato. 

 

Cláusula 69ª: Normas Constitucionais 
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A promulgação de legislação ordinária e ou complementar regulamentadora dos preceitos constitucionais 

substituirá, onde aplicável, direitos e deveres previstos na presente Convenção Coletiva de Trabalho, 

ressalvando-se sempre as condições mais favoráveis aos empregados, vedada, em qualquer hipótese a 

acumulação de benefícios. 

 

Cláusula 70ª: Regulamentação da área de abrangência 

Fica assegurado o cumprimento do disposto na Lei nº 11.350/2006 alterada pela Lei 13.595 de 2018, com 

relação à área de abrangência e residência dos empregados. 

 

Cláusula 71ª: Portadores de deficiência e readaptado  

As entidades abrangidas por esta norma coletiva se comprometem a contratar portadores de deficiência, nos 

termos da legislação vigente, facultando a utilização de mão-de-obra capacitada pelo sindicato profissional. 

Neste caso, a entidade responderá pelo custo mensal de 1,5 (um e meio) salário mínimo durante o período de 

capacitação.  

 

Paragrafo primeiro: O empregado readaptado que por motivo de deficiência física ou mental atestada pelo 

órgão competente da Previdência Social, sofra redução da capacidade para o trabalho, por perda anatômica 

e/ou redução de função em grau que impossibilita o exercício de sua profissão, mas não o exercício de outra 

do mesmo nível ou de nível superior, após processo de readaptação, será reaproveitado nos quadros do 

empregador, devendo este alterar o contrato de trabalho, trocando a função ou profissão do empregado 

acidentado por outra para a qual ele tenha sido readaptado, através de programa de reabilitação profissional, 

sem prejuízo de seus vencimentos. 

 

Parágrafo segundo: O empregado readaptado e realocado em outra função, não poderá ser dispensado no 

período de 24 meses. 

 

Cláusula 72ª: Comissão Bipartite: Fica criada a comissão bipartite para discussão das reivindicações de 

interesse recíprocos na representatividade das categorias, no decorrer da vigência da presente norma coletiva, 

com a realização de reuniões trimestrais entre os sindicatos. 

 

Cláusula 73ª: Mão-de-Obra Locada 

Fica observado que o sindicato suscitado não recomenda a contratação de cooperativas de mão-de-obra, pelas 

entidades pertencentes à sua base territorial. 
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Cláusula 74ª: Diretores do Sindicato: Ausência do trabalho 

Os diretores do sindicato, eleitos para compor a sua diretoria, e que não afastados de suas funções na empresa, 

poderão se ausentar do serviço, sem prejuízos de remuneração e benefícios, até 05(cinco) dias ao mês, desde 

que formalmente avisada a empresa por escrito, pelo sindicato, com antecedência mínima de 48(quarenta e 

oito) horas do afastamento. Sem prejuízo de seus vencimentos e de seus benefícios. 

 

Cláusula 75ª: Do Cumprimento das Portarias 

Fica garantido o cumprimento das portarias emanadas das esferas municipais, estaduais e federais, inclusive 

daquelas que tratam da ajuda de custos, e que pertinentes a todos os trabalhadores alcançados por esta 

convenção coletiva de trabalho. 

 

 

Cláusula 76ª: Categoria Abrangida  

Fica estabelecida e reconhecida a representatividade do Sindicato Suscitante em relação aos Agentes 

Comunitários de Saúde, Acompanhantes Comunitários, Agentes Promoção Ambiental, Acompanhante Pessoa 

com Deficiência, Acompanhante Comunitário de Idoso, bem como em relação aos Agentes Redutores de 

Danos, contratados pela Suscitada e Organizações Sociais, que mantenham contratos com o Poder Público.  

 

Cláusula 77ª – Atuação Sindical 

Os empregadores permitirão, quando solicitados pelo SINDICOMUNITÁRIO, que os trabalhadores se 

reúnam no local de trabalho com dirigentes sindicais, desde que haja prévio acordo entre as partes. 

Parágrafo único: Será permitido ao dirigente sindical acesso ao local de trabalho para promover atividades de 

interesse da categoria, desde que observados os termos do caput. 

 

Cláusula 78ª – Delegados Sindiciais  

São reconhecidos os delegados sindicais eleitos pelos empregados.  

 

Parágrafo Primeiro - Os delegados sindicais serão eleitos com base na quantidade de empregados lotados em 

cada Unidade, observada a seguinte proporção: I - até 100 empregados: 01(um) delegado sindical;     

 

Parágrafo Segundo - Nas Unidades que funcionem nos turnos, diurno e noturno, poderá ser eleito delegado 

sindical por turno.  
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Parágrafo Terceiro - O delegado sindical poderá deixar de comparecer ao serviço, por motivo de 

participação em seminários, congressos e outras atividades, sempre que convocado pelo Sindicato, com 

antecedência de 3 dias. 

 

Parágrafo Quarto: fica garantido a estabilidade no emprego durante o mandato do delegado sindical, 

estendendo-se por doze meses após o mandato, de acordo com o artigo 543 §3º da CLT. 

 

Parágrafo Quinto: Os delegados sindicais serão eleitos para mandato de 2 (dois) anos, sendo elegíveis todos 

associados que preencham as seguintes condições: contar com, no mínimo, 6 (seis) meses de efetivo exercício 

profissional no estabelecimento em que está se candidatando; Contar com, no mínimo, 3 (três) meses de 

filiação à entidade; Estar em pleno gozo de suas prerrogativas como associado. 

 

Parágrafo Sexto: A eleição para delegado sindical 

A eleição ocorrerá no estabelecimento empregador, onde deverão ser publicados os seguintes editais: 

 

a) edital convocando as eleições e contendo e período de inscrição de candidatos, publicado com 20 dias 

de antecedência do pleito; 

b) edital divulgando os candidatos inscritos, publicado com 10 dias de antecedência. 

 

Claúsula 79ª: Relação Homoafetiva 

Nesta Convenção Coletiva de Trabalho, reconhece-se as relações homoafetivas para as garantias dos direitos 

estabelecidos neste instrumento, desde que o(a) colaborador(a) apresente documentos legais que comprove a 

relação. 

 

Parágrafo único: Sendo ambos da mesma entidade o(a) empregado(a) deverá comunicar por escrito qual 

colaborador(a) se beneficiará das garantias e estabilidades previstas nesta normativa. 

 

Cláusula 80ª: Nome social 

Fica assegurado aos trabalhadores transexuais e travestis o direito à escolha de tratamento nominal nos termos 

da legislação vigente. 

 

Cláusula 81ª: Treinamento e capacitação do trabalhador 

Assegurado aos trabalhadores treinamento para utilização de novas ferramentas de trabalho e de novas 

tecnologias. 
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Cláusula 82ª: Vigência 

A Presente Convenção Coletiva de Trabalho terá vigência de 1 (um) ano, com início em 1º de maio de 2020 e 

término em 30 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

São Paulo, 27 de julho de 2020. 
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