Sinddicato dos
d Em
mpregaados
em Esttabelecimeentos de S
Serviços de
d Saúde de
d São Pauulo

ACO
ORDO COL
LETIVO DE
D TRABALHO

Acordo colletivo de trabalho que fazem as partes:
p
dee um lad
do,
__
_________
_________
_________
_________
_________
___________________
_,
esstabelecida
a na ____
__________
__________
________ Bairro ____________
__
SP - CEP _________
_
__ , inscrita
a no CNPJ
J/MF _____
__________________
__
re
epresentad
do por Sr(a
a) _______
_________
_________
____________ , função
__
_________
_________
__ portado
or do CPF _________
__________ , chamad
da
simplesmen
nte empreg
gadora e de outro lado,
l
seus
s empregaados, para a
IN
NSTITUTIÇ
ÇÃO DE BANCO
B
DE
E HORAS, a qual à vontade ddas partes
se
ao
os preceittuados no
o art. 59§
§§ 2º e 3º,
3 e nos arts. 4133 e 611 da
d
Consolidaçã
ão das Leis
s do Traba
alho e cláusula _____
__ da C.C..T.
Cláusula Priimeira
O pre
esente aco
ordo aplica
a-se a todos os empregados que presta
am
erviços na base
b
territo
orial deste S
Sindicato, os
o quais a partir
p
de ___________ do
se
an
no _____, passam a cumprir as regras parra horário de
d trabalhoo, conforme
e a
se
eguir:
A. Criação de
e Bancos de horas
Se
erá formado
o um banco
o de horas, proveniente
es das:
1. dispensas eventuais dos empreg
gados de su
ua atividade
es laborais,, por iniciatiiva
da
a empresa,, as quais serão comp
pensadas, obedecend
do aos critéérios a seguir
discriminados; e
2. horas trabalhadas para compenssação das eventuais
e
la
aborarias dee iniciativa da
em
mpresa.
o do banco
B. Horas de composição
omporão o banco som
Co
mente as diispensas do
o serviços iguais
i
ou s uperiores a 1
(u
uma) hora de trabalho
o, que devverão ser in
nformadas ao empreggado com 48
ho
oras de ante
ecedência.
Co
omeça a co
ontar para a composiçção do banco de horas, o tempoo que exced
der
balho, tanto na entrada quanto na saída do
ao
o 11º minu
uto na jorna
ada de trab
em
mpregado, não importando as a
atividades desenvolvid
d
das pelo em
mpregado ao
longo do tempo residu
ual (troca de uniform
me, lanche, higiene ppessoal, etc
c.),
co
onforme Súmula 366 do Tribunal S
Superior do
o Trabalho.
C. Compensa
ação de horas
1. Por ocasiã
ão da comp
pensação, a jornada diária não se
erá superioor ao limite de
10
0 horas;
2. A compensação não poderá ser realizada aos
a domingo
os e feriadoos;
p
serr trabalhado
os todos os
s sábados; a duração do
3. Dentro de um mês, poderão
tra
abalho aoss sábados não
n
excede
erá a cinco
o horas, a título de ccompensaçã
ão,
de
esde que exxista a conc
cordância d o empregad
do.
4. Os sábad
dos a serem
m trabalhad
dos para a compensação serão comunicados
ao
os emprega
ados, com, no
n mínimo, três dias de antecedência:
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5. As compe
ensações diárias, de S
Segunda a sexta-feira,
s
serão com
municadas aos
a
em
mpregados com, no mínimo 48 ho
oras de ante
ecedência de
d sua realiização;
6. As horas apuradas
a
no
o banco de
e horas e su
ua devida co
ompensaçãão não deve
em
exxceder a um ano, ou seja , as horas de composição e compeensação, não
po
oderão exce
eder a um ano.
a
7. As horas do banco não
n exigida
as pela emp
presa, no prazo do ite m 6, deverrão
se
er pagas co
omo extra.
8. Nos caso
os de desligamentos de empreg
gados, não serão desscontadas os
sa
aldos do ba
anco de ho
oras (deved
dor) na resc
cisão contra
atual e mu ito menos do
Avviso Prévio;
9. As horas trabalhadas para com
mpensação do banco de horas sserão semp
pre
co
onsideradass na propo
orção de 1 x 1,9, ou
u seja, para
a cada horra exceden
nte
tra
abalhada se
erá deposita
ado em ban
nco o corres
spondente a 01h e 54 minutos.
10
0. Em caso
os de determinações de folgas pelo empre
egador, a ccompensaç
ção
de
everá ser fe
eita pela pa
aridade de 1 x 1, não
o sendo perrmitida pelaa empresa, a
exxigência de hora exced
dente.

Cláusula Segunda
os casos de dispens
No
sa imotivad
da de emp
pregado du
urante a viggência des
ste
Accordo previsto na cláus
sula sétima
a, obrigar-se
e a empresa
a ao seguinnte:
1. Pagar um adiciona
al de 100 % (cem por
p
cento),, sobre ass horas não
co
ompensada
as, calculada
as sobre o vvalor da rem
muneração da data dee rescisão;
2. O item an
nterior é ex
xtensivo a todos os empregados
e
s da empreesa, inclusiive
te
emporários e os admitid
dos por con
ntrato de tra
abalho por prazo
p
determ
minado.
Cláusula Terceira
Fiica a Em
mpresa ob
brigada a informar, mensalm
mente, em
m recibo de
pa
agamento as horas de crédito
o do empre
egado em Banco de Horas, be
em
co
omo, o tota
al de horas
s acumulad
das na vigê
ência dess
se acordo, sob pena de
nã
ão o fazen
ndo respon
nder pela multa prev
vista em Convenção
C
o Coletiva de
tra
abalho da categoria.
uarta
Cláusula Qu
To
odos os em
mpregados que forem admitidos para
p
presta
ar serviços à empresa, a
pa
artir da viigência deste Acordo
o, terão adesão
a
automática, manifestando
exxpressamen
nte o conhe
ecimento de
este acordo.
uinta
Cláusula Qu
Qualquer divvergência na aplicaçção deste Acordo de
everá ser rresolvida em
e
re
eunião solicitada pela
a parte su
uscitante no
n Sindicato de Claasse, com a
de
esignação, de comum acordo en
ntre as parttes, de data
a e local paara a reunião
m
mencionada..
Cláusula Sexta
ara renovaçção, revisão
o, denúncia
a ou revoga
ação deste Acordo,
A
obsservam-se as
Pa
se
eguintes reg
gras:
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1. A renova
ação depen
nderá da m
manifestaçã
ão expressa
a das partees, antes de
exxpirado o prazo de vigência, ouvidos os
o empregados da eempresa em
e
asssembleia pelo sindic
cato, com observância do disp
positivo do art. 612 da
onsolidação
Co
o das Leis do
d Trabalho
o;
2. A revisão do presentte Acordo d
dependerá da prévia representaç
r
ção escrita ao
sindicato e de
d metade mais um d
dos empreg
gados da empresa
e
abbrangidos por
p
esste Acordo. O sindica
ato, após o
ouvir a em
mpresa convocará asssembleia dos
em
mpregados, caso ele ju
ulgue necesssário, para
a decidir sob
bre a revisãão do Acord
do.
3. A denúnccia ou revog
gação do p
presente Ac
cordo depe
enderá da aaprovação de
asssembleia pelo
p
Sindica
ato, com me
etade mais um dos em
mpregados.
Cláusula Sétima
e vigência deste Aco
ordo é de 12 (doze) meses, iniciados em
e
O prazo de
__
___/____/__
_____ e co
om término
o ___/_____
_/_____ , ressalvando
r
o o constan
nte
na
a cláusula primeira,
p
lettra "c", item 6.
Cláusula Oittava
Pe
ermanece em vigor o acordo d
e horas dee trabalho da
de Compensação de
em
mpresa, que amplia a jornada de
e Segunda a sexta-feirra , horas ccompensaç
ção
do
os Sábadoss e dias-pon
nte.

E por estare
em as parttes conven
ncidas da oportunidad
o
de do pressente Acord
do,
firrmamos em
m duas vias de igual teo
or por meio de seus representantees legais.

Sã
ão Paulo, ___
_ de_____
_________
_ de ______
__.

__
__________
_________
__________
__________
___
NOME DA EMPRESA
CNPJ
NOME DO RESPONSA
R
AVEL
FU
UNÇÂO
CPF
PR
RIMEIRO CONTRATA
C
ANTE

__
__________
_________
__________
__________
____
SINDICATO DOS EMPR
REGADOS EM ESTAB
B.
DE SERVIÇO
OS DE SAÚ
ÚDE DE SÃ
ÃO PAULO
DR. JOSÉ LIÃO DE ALM
MEIDA
PR
RESIDENT
TE
SE
EGUNDO CONTRATA
C
ANTE
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