
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Campanha Salarial 2018 



SALÁRIO - REAJUSTE - PISO 
  
1 - REAJUSTE SALARIAL – INPC 
1.1. Na data-base, reajuste em percentual equivalente a 100% do INPC acumulado no 

período de 1º de abril de 2017 a 31 de março de 2018.   
1.2. Por conta do reajuste acima referido, será garantido o pagamento de um acréscimo 
de, no mínimo, R$ 300,00 (trezentos reais). 
 
 2 – ABONO SALARIAL 
Para os trabalhadores que obtiveram o reajuste salarial de 2016 de forma parcelada, 
será garantido o pagamento de um abono salarial compensatório, sobre o salário de 
abril/2018.  
 
3 - AUMENTO REAL 
Será concedido um reajuste de 5% (cinco por cento) a título de aumento real. 
 
4 – PISO MÍNIMO REGIONAL 
Os valores fixados a título de piso mínimo regional corresponderão à jornada de 180 
(cento e oitenta) horas.  
 
 
ADICIONAIS/GRATIFICAÇÕES/AUXÍLIOS 
  
TRABALHO NOTURNO 
5.1 - O adicional noturno terá acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da 
hora normal e incidirá sobre o horário compreendido entre o início da jornada de 
plantão noturno até o fim da jornada no dia seguinte. 
5.2 - Aos empregados que trabalham em plantões noturnos deverão ser concedidas, no 
mínimo, 02 (duas) folgas mensais, mantendo-se o tratamento dado aos feriados. 
5.3 - O trabalhador, cuja jornada ordinária de trabalho é realizada em horário noturno, 
não poderá ter o adicional noturno suprimido quando a compensação de jornada 
extraordinária ocorrer em horário diurno. 
 
6 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 
Será calculado o adicional de insalubridade sobre a remuneração e pago em grau 
máximo, ou seja, 40% (quarenta por cento), a todos os integrantes da categoria 
profissional.  
 
 7 – AUXÍLIO CRECHE 
7.1 - As entidades empregadoras deverão manter creches próprias ou conveniadas, 
próximas às moradias dos empregados ou local de trabalho, visando à guarda dos filhos 
até a idade de seis anos, para todos os trabalhadores, pais ou mães.  
7.2 - Caso não atendido o disposto no caput, haverá o ressarcimento integral das 
despesas realizadas.  
7.3 - A garantia supra é extensiva também aos profissionais que laboram no turno da 
noite. 



7.4 - Não haverá distinção para a aquisição do direito acima mencionado, no que se 
refere aos pais biológicos, adotantes ou famílias homoafetivas e a quem tem a guarda 
mesmo que provisória ou poder família, não sendo restrita a concessão exclusivamente 
à mãe.   
 
8 - EDUCAÇÃO AOS EMPREGADOS E SEUS FILHOS    
8.1 - Concessão de auxílio educação em valor equivalente a 1 (um) salário mínimo, por 
semestre, aos empregados estudantes e a seus filhos. 
8.2 - Como incentivo à qualificação, os trabalhadores que estiverem estudando deverão 
ser liberados 5 (cinco) dias por semestre, para estudos e exames finais. 
8.3 - Será garantida a concessão das horas necessárias à realização de estágio.  
 
 9 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 
Será concedido um vale alimentação mensal no valor de uma cesta básica calculada 
pelo DIEESE/RS (valor atualizado mensalmente). 
 
10 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A JORNADA DE TRABALHO 
O empregador deverá garantir o fornecimento gratuito de todas as refeições 
necessárias durante a jornada de trabalho, no mínimo duas, em local adequado e em 
número de calorias suficientes para uma nutrição adequada. 
 
11 - VALE TRANSPORTE 
Será garantido ao trabalhador o número total de passagens necessárias para o 
deslocamento da residência ao local de trabalho, inclusive intermunicipais, conforme o 
total solicitado pelo empregado, independentemente da eventual gratuidade da 
segunda passagem. 
 
 
RELAÇÕES DE TRABALHO  
 
 12 - PROTEÇÃO CONTRA A DESPEDIDA IMOTIVADA 
Para fins de impedir demissão fundada em razões políticas, religiosas, raciais ou 
quaisquer outras contrárias aos princípios constitucionais e do direito do trabalho, toda 
rescisão contratual deverá ser expressamente fundamentada, sob pena de nulidade. 
 
13 - PREVENÇÃO E COMBATE AO ASSÉDIO MORAL 
13.1 - Os empregadores deverão instituir comissão interna para discussão e criação de 
políticas de prevenção e solução de situações de assédio moral, obrigando-se a 
promover palestras anuais a todos os trabalhadores. 
13.2 - A comissão será composta de forma paritária, com representantes do 
empregador e dos empregados, garantindo-se também a participação do sindicato 
profissional. 
13.3 - À comissão caberá analisar todas as situações que poderão ser configuradas 
como de assédio moral, colhendo os elementos necessários para seu convencimento, 
emitindo parecer e propondo ao empregador as medidas cabíveis para a solução da 
situação. 
 



14 - CONTRATAÇÃO 
As partes ajustam entre si que as instituições de saúde não empregarão por intermédio 
de contratos autônomos, de contratos intermitentes, de contratos temporários e de 
contratos a tempo parcial, em substituição à mão-de-obra permanente. 
 
15 - TERCEIRIZAÇÃO 
As partes ajustam entre si que as instituições de saúde não contratarão trabalhadores 
terceirizados.  
 
16 - DIMENSIONAMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO   
16.1 - Fica a instituição empregadora obrigada a garantir um dimensionamento 
adequado de recursos humanos, através de estudos específicos de cada setor ou área 
de trabalho, considerando e contemplando: horas de assistência, número de leitos, dias 
trabalhados na semana, jornada de trabalho, ausências previstas e afastamentos por 
licença-maternidade, afastamentos por benefícios previdenciários, índice de segurança 
técnica, bem como o percentual do nível de atenção, eliminando ou evitando a 
sobrecarga de trabalho dos integrantes da categoria profissional. 
16.2 - No dimensionamento ora previsto, não poderão ser computados como 
trabalhadores disponíveis aqueles que estiverem afastados do trabalho em benefício 
previdenciário. 
16.2 - Cópia do documento que estabelecer o dimensionamento de cada setor ou área 
deverá ser remetida ao Sindicato dos Trabalhadores e colocado no quadro mural do 
próprio setor. 
16.4 - O dimensionamento previsto deverá ser observado na escala diária de trabalho, 
documento a ser assinado pelo profissional responsável técnico na instituição ou chefia 
imediata do setor.   
 
17 - AMPLIAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE/ ESTABILIDADE/PATERNIDADE 
17.1 - Fica estabelecida a ampliação por mais 60 (sessenta) dias na duração da licença-
maternidade, após a fruição normal dos 120 (cento e vinte) dias previstos no art. 7º, 
XVIII, da CF.  
17.2 -  Será garantida, também, após o gozo da licença maternidade e paternidade, 
estabilidade de 1 (um) ano, garantia que deverá ser estendida, também, para os pais 
adotantes.  
17.3 -Deverá ser garantida, ainda, a ampliação da licença-paternidade para 20 (vinte) 
dias. 
17.4 - Reconhecimento dos direitos ora previstos para os empregados em união 
homoafetiva. 
 
18 – LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE DE FILHO OU IDOSO 
18.1 - O empregado com filhos menores de 16 anos ou inválidos de qualquer idade e, 
ainda, idosos ascendentes ou quando sob dependência econômica, terá direito à 
dispensa equivalente ao total de uma carga horária diária de trabalho por mês, sem 
prejuízo da sua remuneração, para acompanha-los em consulta de saúde. 
18.2 - No caso de hospitalização, ou em caso de convalescença doméstica, será de 4 
(quatro) dias de trabalho no mês.  
 



19 - PRÉ-APOSENTADORIA 
Aos empregados que faltarem 36 meses ou menos para a aquisição do direito à 
aposentadoria fica assegurada a estabilidade até o cômputo do período necessário para 
adquiri-la. 
 
20 - LOCAL PARA DESCANSO 
Aos empregados deverá ser fornecido, pelo empregador, local adequado em tamanho 
e mobiliário para o descanso nos intervalos intrajornadas.  
 
 
JORNADA DE TRABALHO 
 
21 - DA DURAÇÃO DO TRABALHO  
21.1 - Fica estabelecido, para a categoria profissional, uma jornada de trabalho normal 
equivalente à 30 (trinta) horas semanais, sem redução dos salários praticados.  
21.2 -  As horas de passagem de plantões serão computadas como tempo à disposição 
do empregador e serão devidamente contraprestadas, devendo ser assinaladas no 
registro de ponto.  
 
22 - REGISTRO DA JORNADA DE TRABALHO   
22.1 Havendo reclamação do trabalhador à sua chefia ou ao setor de recursos humanos 
quanto à correção da jornada de trabalho registrada, esses terão um prazo máximo de 
05 (cinco) dias para analisar e sanar o problema, não podendo exceder o mês de 
competência de cômputo das horas. 
22.2 Fica proibido o registro de intervalo presumido. 
 
23 - COMPENSAÇÃO DE JORNADA 
A compensação de jornada não poderá exceder o prazo de 30 (trinta) dias. Na hipótese 
de compensação, cada hora deverá ser paga na proporção de 1½ h.    
 
24 – REPOUSO SEMANAL AO DOMINGO 
Independentemente do regime de compensação horária adotado, será preservado o 
repouso semanal ao domingo, no mínimo mediante revezamento quinzenal.  
  
25 – TRABALHO EM FERIADOS 
25.1 – Será assegurado que o empregado não trabalhará em dois feriados de forma 
consecutiva. 
25.2 – O empregado que trabalhar no feriado coincidente com o sábado, não trabalhará 
no domingo subsequente. 
 
 
SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 
 
26- ATENDIMENTO DE SAÚDE AO EMPREGADO   
Fica estabelecida a garantia de atendimento de saúde integral do empregador a seus 
empregados e dependentes, sem ônus ao trabalhador, incluindo psicólogos e 
psiquiatras. 



27 - ATESTADOS DE SAÚDE/BOLETIM DE ATENDIMENTO 
27.1 - Para configuração de faltas justificadas, deverão ser aceitos também atestados 
psicológicos e comprovantes de atendimento de fisioterapia. 
27.2 - Deverão ser aceitos, ainda, os boletins de atendimento como atestado para 
justificar a ausência no turno.  
 
28 - ACIDENTE DE TRABALHO E/OU DOENÇA PROFISSIONAL 
28.1 - Deverá o empregador, em caso de ocorrência de acidente de trabalho (mesmo 
que acidente de trajeto) ou doença profissional, expedir a competente Comunicação de 
Acidente de Trabalho (CAT), realizar atendimento imediato ou encaminhar o 
trabalhador para fins de atendimento. Deverá ser expedido, conjuntamente, a 
documentação relativa ao NTEP (Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário).  
28.2 - O empregador pagará multa de 1 remuneração mensal, em favor do empregado, 
quando se negar a fornecer a CAT/NTEP e houver concessão do benefício previdenciário 
acidentário.  
28.3 - É dever do empregador expedir a competente CAT/NTEP, no prazo máximo de 
24h, sem prejuízo dos direitos do empregado e demais titulares, previstos na legislação 
vigente. Caso o empregador não cumprir o prazo previsto, sujeitar-se-á o mesmo a 
ratificar todas as informações constantes na Comunicação formalizada pelo interessado 
e demais titulares.  
28.4 - Será garantido pagamento integral do salário ao empregado desde a ocorrência 
do acidente ou expedição da CAT até a definição da concessão, ou não, do benefício 
acidentário. 
28.5 - Em caso de tratamento decorrente de acidente de trabalho e/ou doença 
profissional, o empregador deverá realizar o acompanhamento de saúde do 
trabalhador por no mínimo 1 (um) ano, devendo, ainda, fornecer gratuitamente toda a 
medicação que o empregado necessitar, mediante apresentação de receita. 
 
29 - DOENÇA FALCIFORME 
A empresa fica obrigada a incluir o exame de eletroforese de hemoglobina no primeiro 
exame periódico, para detectar doença falciforme e dar suporte ao tratamento. 
 
30 - READAPTAÇÃO - APOSENTADORIA ESPECIAL E PARA TRABALHADORES QUE 
RETORNEM DO INSS COM RESTRIÇÃO A FUNÇÃO EXECUTADA 
A todo o trabalhador que retorne do INSS com restrição para continuar 
desempenhando a sua função original, será garantida a designação, pelo empregador, 
de um novo posto de trabalho, na forma exigida pela legislação e segundo as 
recomendações do médico ou do perito, providenciando-se a readaptação do 
empregado a sua nova função, garantindo-se o mesmo turno de trabalho 
  
31 - TRABALHADORES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
Os empregadores deverão promover o emprego de pessoas portadoras de 
necessidades especiais, mediante políticas afirmativas, medidas apropriadas, 
incentivos e outras ações, bem como assegurar que adaptações sejam feitas no sentido 
de garantir acessibilidade no local de trabalho. 
 
 



32 – FORNECIMENTO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) 
Os estabelecimentos de saúde deverão fornecer aos seus empregados na rescisão, no 
curso do contrato ou após o seu encerramento, sempre que solicitado, o Perfil 
Profissiográfico Previdenciário, sob pena pagamento de multa no valor de um salário 
da categoria, conforme faixa V da lei do piso regional, em caso de negativa. 
 
 
RELAÇÕES SINDICAIS 
 
33 - DELEGADOS SINDICAIS  
33.1 - É assegurada a eleição, pelo SINDISAÚDE, de dois delegados sindicais e 
respectivos suplentes, por estabelecimento empregador, com mandato de 2 anos e 
estabilidade pós término do mandato de 1 ano, preservada condição anterior mais 
favorável. 
33.2 - Para fins de execução plena de suas atividades, o delegado sindical deverá contar 
com uma sala à sua disposição para atendimento dos trabalhadores, bem como possuir 
tempo livre durante sua jornada para a realização de seu trabalho (no mínimo dois dias 
por mês) e possuir acesso livre a todos os locais de trabalho de sua instituição.  
33.3 - Não haverá desconto salarial relativamente aos dias de liberação dos delegados 
sindicais. Além dos dias que serão concedidos por conta do pedido formulado no item 
anterior, quando houver convocação pelo sindicato, os demais serão ressarcidos pelo 
mesmo, até o décimo dia do mês seguinte ao vencido.  
33.4 - Nos dias de liberação para o sindicato, não haverá qualquer desconto salarial do 
dirigente sindical, mesmo na hipótese de sindicato arcar com as despesas oriundas da 
liberação. 
 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 34 - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR 
Fica estabelecida, em caso de descumprimento de obrigação de fazer ou pagar, por 
parte do empregador, uma multa correspondente a 50% do salário-base de cada 
empregado atingido pelo descumprimento em favor destes. 
 
35 - GARANTIA DAS CONDIÇÕES AJUSTADAS NAS CONVENÇÕES E ACORDOS 
COLETIVOS DE TRABALHO  
Ficam mantidas as condições ajustadas anteriormente nas Convenções e Acordos 
Coletivos de Trabalho, exceto aquelas que forem objeto de alteração por conta de nova 
regulação resultante de negociação coletiva. 
 
 36 – GARANTIA DE PERMANÊNCIA DAS CONDIÇÕES AJUSTADAS  
As partes ajustam que todas as cláusulas da CCT estarão asseguradas após a data-base 
e permanecerão em vigor até a celebração de novo instrumento coletivo.  
 
 
 
 



37 – AJUSTES DE JORNADA ATRAVÉS DE ACORDO COLETIVO  
As instituições abrangidas pela Convenção Coletiva, na hipótese de pretenderem 
ajustar acordos de prorrogação ou compensação de jornada de trabalho, inclusive 
banco de horas, o farão apenas mediante acordo coletivo de trabalho. 
 
38 – NORMA DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA 
As partes ajustam que jornada, pausas e intervalos serão considerados como norma de 
saúde, higiene e segurança do trabalho. 
 
39 – GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO 
As partes ajustam que gratificações de função serão incorporadas após 10 (dez) anos 
de recebimento, desde que não se refiram a cargos de confiança. 
 
40 – FÉRIAS 
As partes ajustam que o gozo das férias anuais não será parcelado em mais de dois 
períodos.  
 
41 – QUITAÇÃO ANUAL 
As partes ajustam entre si que não farão a quitação anual de passivos na forma prevista 
na Lei 13.467/2017. 
 
42 – CCT e ACT  
Os dispositivos da Convenção Coletiva e/ou Acordos Coletivos de Trabalho sobrepõem-
se ao estipulado nos contratos individuais.  
 
 
 


