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CONVENÇÃO

(VIGENTE NO PERiooo

SUSCITANTE:

SINOICATO

COLETIVA

DE TRABALHO

10 DE MAIO DE 2015 a 30 DE ABRIL DE 2016)

POS TÉCNICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO

ESTADO DE SÃO PAULO - SINTESP.

DO

Entid<lde 5lnd,eal prot,ssional,

com rtl9,slrO no MTb sob n0 005.000.02866-2.
Irl5cnta no CNPJ/~IF sob nO 60.266.996/0001-03,

li", 03/10/1988

e

com sede na Rua 24

de MaiO nO 104 - 50 andar, CerllrO, Silo Paulo. se, por sau pre~ldcnt(!.
,., Sr. MMeo~ A"ton,o de AlmeIda Ribi'lro.

SUSCITADO:

SINDICATO

005

LABORATÔRIOS
ESTACO DE

HOSPITAIS,
DE PESQUISAS

CLÍNICAS.

CASAS DE SAÚDE,

E ANÁLISES

CLjNlCAS

DO

sÃo PAULO - SINDHOSp. entll!<lde sindical patronal,

reglstlildo nO MlJllst~"o (lO Tratlillho Processo nO 46000,001413/00 e
lrl,;cnlQ no CNPJ/MF sob "'0 47.436.373/0001-73.
com sede nesla
Capllal de Sáo Paulo, na Rua 24 de MaiOnO .208 - 130 andar, Cenlro,
por seu pres,de"'!e onfra.assonado, o Dr. Yusslr Ah Mere Junior.
Entre a~ entidilde, 5Lnd'cais acima ind,cadas, fica eslabeleClda a
~resente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, aplocavel a lodos os empr('gado~
lccniCos de SC'lurllnÇil da tr"balho reprosentados polo SlI"ldicato Suscitanto, na b1l5"
teentorlal com i'll)rangcnClildentro do Estado de S<'ioPiI'Jlo; e <Ii1btilllgênci<ldo SINDICATO
DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS, CASAS DE SAUDE, LA80RATÓRIOS DE PESQUISAS E
ANÁLISES CLÍNICAS ESTADO DE SÃO PAULO dentro do ~stado de Sfio Paulo, excluidas
i:lSCldi:ldes05i:1"CO,Bi:lruen, Caraplcuiba, Coua, Itapevt e Jilrldlra, para vigorar a part,r de l0
de ma,o de 2015, medlarlte as segUintes dau>ulas e cOrldlções, que reciprocamerlte aceitam
e oulorgam a saber:

CLAUSULA 1" • REAJUSn

SALARIAL;

Fica estabelecido o reajuste salarial total de 8,30% (oito Inteiros e trinta centésimos
por cento), a Incidir sobre os sali\nos de maio de 2014, a s~rem pagos a Pilrtlf de 10 de
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çLÁUSULA

2' • COMPENSACÃO;

Scrilo <;ompons~d~stodas a~ ant.ec.paçi)..,. sal"riJ;s (:,po"tanean'ente cMccdldas no
lIe,;odo revlsanco, concedidas entre jG oc mai" de 2014 e 30 de abril de 2015, exdll'ndo'
~ das c()mpens~ções os i1i,lmentos <ie.:orrer,tes de promoçao, transferimeia, eq'J'Pilraçao
sal~Mal t' os "umenlOS

CC""

•••xpreSSJm~nte

concedidos il esse titulo,

CLÁUSULA 3~ - CORREÇÃO SALARIAL:

:"pós a datil-base, os sal3rios ser50 wrrigldos dE' d<;ordOcorn a p"l;tica salarial vlg~nte,
incilJsÍve o P'w salar;al.

CLAUSULA 40 _ SALÁRIO NORMATIyO;

;\ pa<tir de 10 (lI! ma,a de 2015, fixação de sa'~"o

normar,vo aO técnico de segllrança do

t",baiho, no vaiar dp RS 2.917,00 (dois mil, nOl/ecentos e de:essete

teais), mersa",

coreespoT'<ipntciI 1'1.$13,26 (tre~e rc,,'S " lI;nt •• e seis centavos) por hora, aos Que
p,estam >erviço~ na .capita' t:..G!:~nde3iic<Lf~~!o•• R$ 2.768,00 (dois mil, ,.etecencos e
~",.,."nta e oito reais) m",n<;a,~.co,resrwnr1eme a R$ 12,59 (doze reais e cinQuenta e
nove centallos) por hora, a os Que p'<,stam serviço no ,"tenor. da Estªm:l.
Para9r"fo Unico - S()bce o~ pisos ~CiOBtra"'scnto5, não haverá o reajuste da Cliiu5lJl" I'
de 'e~ju5Ie~al",ial

CLAUSULA 5" • JORNADA

A Jornar.h 0;1
•• trabalha

CLÁUSULA 6d

-

O(ll.t,.~AU!.Q;

do Técnico do SelllJranÇil do Trabalho obe~"cerà a leg1!;laÇr'lovigente.

riQJt..M-"!l)~
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ºç:RAnn.;

Resp,,'taaas as c,;j\Jsui". IlbW10 lia pres€n:e "0="
Colf'llva, apl,c;,!!,,-se "05 ecnp'eqados
TecnlCos de Se<Jurança do Trabdlho, as d,'mals C1àu'iulas gerais e r~5pt'Ctlvos b~n••fíci(ls

eonstante5 ae norma, eOie:lvas aI.' trabalho ~x:stent~5 e Que estejam ~m "'90r em l° de
ma' a de 20 t S. "plle;!•..,'5 a categoria pro~%'onal prep';JndC'r-antl.'l1a5 empresas, respeitando.
se as re50ectivas t()caliC:,,~e5 da pre,tação dos se'vlços.

cLÁUSULA 7" • CONTRIBUICÃO ASSJSUNÇJAL;

Ser!! efetuado de,conto a5slste,,~,al

~(i

5% dOSempregados, de uma 56 vez e DOSsalanos

do '11';5de JunhO dI! 7015, em favar da e'ltldade

r"cotn'da em conta v:nC\JI<ld;o

de tlaoalhadore:s,

iI ser

a (~Ixa Eco"';'''i,,, Federal, iltraves de guias iI serem

!orneC1das pttlO 5,nd,c~to I'ronssipnai, flCil()(loestabi.'lecldO ~m teto
S",SS,"'CIl'eals)

,mpo,tlinciil es~

c",

RS 160,00

(••enCo e
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Parágrafo 10 • Respeitada a leg,slaçào vigente, bem como fi jurisprudência que rege a
matéri~, fica assegurado a todos o~ empregados abrangtdos por esta Convenção Coletiva de
Trablllno. o dlrcllo de oposição ao referido desconto, até 10 dias depois da data de
assinatura dl"ta Convenção,
Parágrafo
2° • As partes Que Incent,varem ou cr,arem olJstaculos pa,,, " opos,çiio
Individuai ao desconto da Contnbulção PrOftSSi0l1<11
es(arao sUjeitas a serem denunciadas
perante o Mtnlstt>rI<lPlinlLçodo TrabalhO.
Parágrafo 30 • O Slndic"to ProfiSSIonal, a fim de darem pubhcldade ao referido direito de
oposiçào comprometem"se a di\lulgar tal direito em seus boletms Il'lformati\los,
Pa.-i1gralo 40. O empregado que esti\le' ,lgoros"rT'erlte "m di" com O pag"mento di}" 5""5
contribuir;ões para com o sln(locato profrsslonal, fica desobrlÇlado do recolh.mento desta
cantrlbuir;i;() assl~l"Il(laL
Parágrafo 50 • A cOfltrlbuJr;~oslnd,cal dos (6ocn;(osdo s€guranr;a do trabalno s<!rá tamb<!m
reColhtdas a favor do SINIE'SP - Sindicato dos T.knlco~ de Segur,lnça ao Tmt>illho do
lstado de Sáo Paulo.

CLÁUSULA 8~ • APRANGÊNCJA:
Respeltad,l a I€'g,slaçllo em \lIgar, esta Convenr;ão Coletiva de Trabalho ilplrca-se il categori"
diferenc,adil de Tecnicos de SeÇlUril'lça 00 Trabalho. regul"da pel", LeI n" 7.410 de
27/11/1985, ,,'npregadas nos estabelecimt'ntos de servtços de saúde representados pelo
SINDHOSP,

ClAUSULA

9a • pRORROGAÇÃO.

REVISÃO.

DENÚNCIA,

REVOGAÇÃO IOIAl

OU

PARCIAL:

Nos casos de prorrogaç30, re\li5~0, denúncia, re\logilt;iio /01,,1 a" p<lrci,,1d"sta nOrma
colüivil. 5l'r30 "bse'\lilda5 as dispOSições conSlantes do art'go 611 e seguintes da CLT,

CLÁUSULA 10 • Juízo COMPETENTE:
O cumprnn"nw de quaisquer da. Cláusulas da pmsu'lte
Jusuça do Trabalho,

11u>l' ,'" " 1"'.I

j.

'n ,,,~, C,."""

norma, wr;i eXlglclo perante a

CU' OilH 1-000

,i" P~~loli'

TeI II 11'H.7171_I." ••• , ,,'hn'l"!~Wld""'r' ,n II br ~II~ ••~ •• ' ndh01P (.~m_b<

S'nrt,r",o <1" Ho'r""" 0""<,, C"'.H"~ ,,,d,' l.ih(ll""'''',," de f'<o,",,,,,, ~An,I"e,
~I""r~, D••,..,,, f"'","'e,"m . t." '0' ~""" IM 0< S.,''"" d" f,,,,~a ,I. SolaP"M,

CLÁUSULA 11 - PAIA-8ASfõ

DatiHlase da categoria para fins dt! negoClaçiio li 01.05.

CLAUSULA 12 - VIGENCIA;

A vlgc",,~ da present~ CQnv~n,âo Coletiva de Trabalhl) será de 1 (O,Jm)ano para as
,láI.l51.11<l5
economic~s com Inic,o em l° de m~lo de 2015 e termino em 30 de abril de 2016,
manl,d<'lS as (ommações de v'g~n('i1 di! CorlV~nção COINIVd dt: Trllbalho de 2014 em
rd"çiio
clauslJla~ SOCIi1ls.

a~

E aSSim. pl••namel1te de acordo. firmam a presente Norma Coletiva de
TraMlhO, para Que produza SO;'iJ;II;!Ç1iU;
IJjuridico; ef"lto;,

São Paulo, 17 d~ junho de 2015.
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