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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 
 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AM000273/2022
DATA DE REGISTRO NO MTE: 13/06/2022
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR027886/2022
NÚMERO DO PROCESSO: 10283.100247/2022-73
DATA DO PROTOCOLO: 10/06/2022
 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

 
SIND. DOS TRAB.EM SANTAS CASAS,ENT.FILANT.BENEF. E RELIGIOSAS E EM ESTAB.DE
SERV.SAUDE DO EST DO AMAZONAS, CNPJ n. 04.476.024/0001-72, neste ato representado(a) por seu ;
 
E 
 
SINDICATO INTERESTADUAL DAS INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS,
CNPJ n. 12.330.765/0001-79, neste ato representado(a) por seu ;
 
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho
previstas nas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de maio de 2022
a 31 de dezembro de 2023 e a data-base da categoria em 01º de maio. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) A presente Convenção Coletiva
de Trabalho é aplicável no âmbito das instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas com
abrangência estadual e base territorial no Estado do Amazonas e abrangerá os profissionais das
seguintes categorias: Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e
Empregados em Hospitais, Sanatórios, Casas de Repousos de Saúde, Clínicas e Policlínicas,
Ambulatórios, Laboratório de Análises Clínicas, Serviço de Radiologia, Serviços de Fisioterapia e
Reabilitação, Clínicas e Consultórios Dentários, e Médicos Oftalmológicos, Hospitais e Clínicas para
Animais, Serviço de Imunização e Vacinação, Serviços de Alojamentos e Alimentação para Animais
Domésticos, Auxiliares e Técnicos de Serviços ParaMédicos, de Radiologia, de Cobalto terapia, de
Eletroencefalografia, de Eletrocardiografia, de Hemoterapia, Atendentes e Auxiliares de Serviços
Médicos Burocratas, Pedicuros,, com abrangência territorial em AM. 

 
SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

PISO SALARIAL 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO-BASE MÍNIMO DA CATEGORIA 
 

O salário-base mínimo da categoria profissional abrangida por esta CCT será de R$ 1.285,00 (um mil
duzentos e oitenta e cinco reais) entre 01/05/2022 e 30/04/2023 para todas as espécies de jornada de
trabalho.

 
 
CLÁUSULA QUARTA - PISO SALARIAL ESPECÍFICO (SALÁRIO-BASE ESPECÍFICO) POR
CATEGORIA 
 

As categorias abaixo elencadas terão os seguintes pisos salariais específicos (salários-base específicos)
entre 01/05/2022 e 30/04/2023 para todas as espécies de jornada de trabalho.



14/06/2022 15:56 Mediador - Extrato Convenção Coletiva

www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR027886/2022 2/19

ITEM CATEGORIA VALOR DO PISO SALARIAL
01 Enfermeiro R$ 3.000,00
02 Técnico de Enfermagem R$ 1.650,00

 
REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

 
CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE SALARIAL DE 2022/2023 
 

O reajuste salarial para todos os demais empregados abrangidos por essa CCT, bem como dos
profissionais indicados na cláusula anterior que recebam acima dos valores ali fixados, será de 9,5% (nove
virgula cinco por cento) a partir de 01/05/2022.

 
 
CLÁUSULA SEXTA - SALÁRIO DO SUBSTITUTO 
 

O empregado que  substituir  outro por período igual ou superior a 30 (trinta) dias receberá, de forma não
cumulativa, o salário do substituído enquanto perdura a substituição.

 
PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - PAGAMENTO DO SALÁRIO E OUTROS ACRÉSCIMOS 
 

O salário mensalserá creditado em conta corrente do empregado até o 5º (quinto) dia útil do
mêssubsequente ao vencido (art. 459, § 1º, da CLT).

 
 
CLÁUSULA OITAVA - MULTA POR ATRASO DO SALÁRIO 
 

No caso de atraso de pagamento desalário será aplicada uma multa diária ao infrator no valor
equivalente a 1/30 (umtrinta avos) do salário-base, a ser reves�da em favor do trabalhador
prejudicado.

 
 
CLÁUSULA NONA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO 
 

Fornecimentomensal de comprovante individual, escrito e discriminado (contra cheques) dasimportâncias
recebidas e descontadas do respectivo obreiro no mês até à data depagamento do salário mensal,
contendo a identificação da empregadora, o nome doempregado, o cargo/função que exerce, o valor do
FGTS pago, do INSS recolhido ede eventuais demais tributos incidentes; salvo se disponibilizar aos
seusempregados, na mesma data acima apontada, a consulta e emissão de talcomprovante em site próprio
e específico na rede mundial de computadores (internet).

 
 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
ADICIONAL DE HORA-EXTRA 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - HORAS EXTRAS 
 

Adicional de 60% (sessenta por cento) sobre a horanormal. Nos dias de domingo, feriados e folgas, o
trabalhador receberá adicional de100% (cem por cento) sobre o valor da hora normal.
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ADICIONAL NOTURNO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAL NOTURNO 
 

Adicional noturno de 20% (vinte por cento) sobre ovalor da hora normal.

 
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 
 

Adicional de 40% (quarenta por cento) sobre o salário mínimo nacional, e que prestem serviços de forma
exclusiva epermanente dentro de UTI, CENTRO CIRÚRGICO, ISOLAMENTO,RADIOTERAPIA,
QUIMIOTERAPIA, HEMODINÂMICA e CME, URGÊNCIA EEMERGÊNCIA, PARTO HUMANIZADO,
HEMODIÁLIZE E LIMPEZA EMANUTENÇÃO DE CAIXAS/FOSSAS DE COLETAS DE DEGETOS
BIOLÓGICOS e seus substituto, quando houver. Aos demais trabalhadores o percentual será deacordo com
a Norma Regulamentar (NR) nº 15/1978 do TEM mediante perícia a serrealizada por órgão ou entidade
pública especializada na área que detenha talcompetência específica

 
PRÊMIOS 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PRÊMIO POR ASSIDUIDADE 
 

Os empregadores pagarão aos empregados que não tiverem qualquer falta ao serviço durante o período
aquisitivo de férias, prêmio equivalente o valor de 5 (cinco) dias de sua remuneração

 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALIMENTAÇÃO 
 

Fornecimento de vale refeição/alimentação de no mínimo deR$ 20,00 (vinte reais) por dia de serviço,
mediante desconto de 0,50% (meio po rcento) sobre salário mínimo, proporcionalmente aos dias
trabalhados no mês.

 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - AUXÍLIO/VALES-TRANSPORTES 
 

Os empregadores concederão aos empregados que necessitarem auxílio/vales-transportes para o
deslocamento de ida e de volta do local de trabalho, com reembolso de até 3% (três porcento) sobre o
salário-base mínimo da categoria. 

Parágrafo 1º - Os vales-transportes que não forem utilizados em virtude de falta ao serviço ou por outra
razão qualquer, exceto licença médica, serão descontados no mês subsequente. 

Parágrafo 2º - O empregador que proporcionar ao empregado deslocamento de sua residência até o local
de trabalho, e vice-versa, por meios próprios ou contratados, em veículos adequados e seguros de
transporte coletivo ou individual, está desobrigado do fornecimento de auxílio/vales-transportes. 

Parágrafo 3º - Constitui falta grave, passível de demissão por justa causa, a emissão de declaração falsa
por parte do empregado, com relação à quantidade de auxílio/vales-transportes necessários diariamente
para o deslocamento previsto no caput. 

Parágrafo 4º - A critério do empregador, a concessão do auxílio/vale-transporte poderá ser feita
diretamente em dinheiro, fazendo constar em contra cheque/recibo de pagamento o valor desembolsado
mensalmente. 
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Parágrafo 5º - O auxílio/vale-transporte não tem natureza salarial e nem se incorporará à remuneração
para quaisquer fins e efeitos.

 
AUXÍLIO SAÚDE 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PLANO ODONTOLÓGICO 
 

Fica estabelecida o cumprimento do benefício Plano Odontológico, aosempregados e Empregadores,
garantindo melhores condições à categoria econcedendo vantagens e segurança aos trabalhadores,
devendo ser cumprida deacordo com as condições a seguir.

Parágrafo 1º

I - Os procedimentos cobertos tanto para empregados quanto dependentessão: cirurgia, dentística,
diagnóstico, endodontia, odontopediatria, prótese,periodontia, radiologia, urgência, prevenção em saúde
bucal.

II - Os procedimentos completos estabelecidos pelo rol mínimo da ANS podem sersolicitados via e-mail
atendimento@centraldosbeneficios.com.br e ou acessadosatravés do portal do cliente pelo link:
www.centraldosbeneficios.com.br/portal.

Parágrafo 2º

I- A federação estabeleceu parceria com a Win Administradora de Benefícios, quepor meio de operadora de
serviços odontológicos, oferece todos os procedimentoselencados no parágrafo primeiro, com exceção das
cidades em processo deimplementação ou que estejam a mais de 100 km do polo de atendimento
da(s)clínica(s), conforme inciso II.

II - O empregador localizado nas cidades onde ainda esteja sendo implementado oatendimento por parte da
operadora do plano odontológico ou que estejam a maisde 100 km do polo de atendimento, são
desobrigadas do cumprimento destacláusula, até que chegue atendimento na cidade ou em um polo de
atendimento emum raio de até 100 km de distância.

III - As cidades que não são polos de atendimento, mas estão em distância inferior aum raio de 100 km das
clínicas credenciadas continuam obrigadas a cumprir estacláusula.

IV - Os trabalhadores que estiverem nas cidades com distância superior a 100 km edesejarem fazer uso do
referido benefício, poderão fazê-lo e neste caso oempregador, deverá cumprir a presente cláusula.

V - Após o imediato atendimento nas respectivas condições acima elencadas nessacláusula, o empregador
será prontamente comunicado, para que se cumpra o queestá aqui estabelecido. Nestes casos, o
empregador poderá, alternativamente, arcarcom tal benefício para além da parceria mencionada.

Parágrafo 3º

I - O empregador receberá por e-mail um usuário e senha para acesso ao Portal doCliente. Toda
movimentação de empregados será feita diretamente pelo portal,ainda, 2ª via de boletos, extrato de vidas
ativas, bem como demais informações dobenefício, estarão também disponíveis nessa área. O acesso se
dará pelolink: www.centraldosbeneficios.com.br/portal.

II – O empregador, por meio Portal do Cliente, deverá informar os seguintes dadosdos empregados: NOME
COMPLETO, CPF, DATA DE NASCIMENTO, TELEFONECELULAR DO EMPREGADO, EMAIL DO
EMPREGADO, NOME DA MÃE, DATADE ADMISSÃO E OU DEMISSÃO, até o dia 25 de cada mês
contendo osempregados admitidos e ou demitidos. Sendo a vigência iniciada no mêssubsequente ao mês
de inclusão.

III - Lembramos que, para inclusão ou exclusão no benefício, caso o dia padrão paraenvio da planilha caia
em finais de semana ou feriados, o envio deverá serantecipado para o último dia útil que anteceda o dia 25.

IV - Caso o empregador, por algum motivo, não conseguir informar dentro do prazoestipulado, não será
possível efetuar alterações no boleto, vigência do benefício enota fiscal emitida.
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V - A não informação por parte do empregador dos empregados admitidos dentro decada mês, até o
vigésimo quinto dia do referido mês, para inclusão e utilização dobenefício, obriga a empregadora a reverter
o referido valor em dobro, sendo 50%revertido ao empregado e 50% a entidade sindical, como indenização
referente aosmeses em que o empregador deixou de oferecer o plano odontológico aoempregado e
prejudicou tanto sua utilização quanto a negociação coletiva dacategoria, até a completa e obrigatória
regularização, bem como o oferecimento doreferido benefício ao empregado prejudicado.

VI - O Federação, através de parceria com a Administradora de Benefícios, seresponsabiliza pelo fiel
cumprimento do plano odontológico de cada um dosempregados, bem como de seus dependentes, para
tanto, o empregador deveráproceder ao pagamento do valor pactuado por cada empregado, no prazo e
formaestabelecido abaixo, desde que atualize a lista de inclusão e exclusão dosempregados via portal do
cliente.

Parágrafo 4º

I - Para garantia das coberturas contratadas, o empregador deverá proceder opagamento dos R$14,60
(quatorze reais e sessenta centavos) para o benefíciopor cada empregado/dependente, através de boleto
bancário enviado mensalmentevia e-mail.

II - O empregador deverá efetuar o pagamento, através de boleto bancário enviadopreviamente pela
Administradora por e-mail, até o dia 10 do mês subsequente àinclusão do empregado para exercício do
benefício.

Parágrafo 5º

No caso de empregados beneficiários afastados, após a inclusão no referidobenefício, o empregador
continuará responsável pelo pagamento da mensalidadedos empregados, incentivando-os a realizar
consultas preventivas ou tratamentosneste período. Entende-se por afastamento qualquer modalidade de
afastamentopelo INSS inclusive aposentadoria por invalidez.

Parágrafo 6º

I - Fica estendido a todos os dependentes de nossos representados, o direito de usodeste benefício, ao
mesmo custo pago pelo empregador, valores estes que serãoassumidos pelo empregado titular através de
autorização para desconto em folha, oque não impede o empregador por liberalidade, em relação aos
dependentes,assumir tais custos.

II - Aos empregados que desejarem a inclusão de seus dependentes devempreencher o formulário
(disponível no portal do cliente) autorizando assim odesconto em folha de pagamento, juntamente com o
empregador (responsável pelaempresa) que também deve assinar o termo de adesão.

III - Caso o titular do plano não esteja mais ligado ao seu empregador, seusdependentes também serão
excluídos em função da perda do vínculo.

Parágrafo 7º

O presente benefício odontológico aplica-se a todos os empregados em todamodalidade de contrato de
trabalho, sendo elas: por tempo indeterminado; por prazodeterminado, inclusive em período de experiência;
temporário etc.

Parágrafo 8º

I - A inadimplência de qualquer boleto em atraso que seja igual ou superior a 20(vinte) dias do vencimento,
acarretará a suspensão de todos os beneficiários,empregados e dependentes do plano odontológico.

II - Após a quitação de todas as pendências, o empregador deverá dar novo aceiteno termo de adesão e
assim encaminhar através dos meios disponíveis a relação deempregados atualizada para reinclusão, e
eles serão incluídos com nova data devigência.

III - Com a suspensão da utilização por inadimplência, o empregador é responsávelpelos custos advindos
da necessidade de uso de cada beneficiário e deverá efetuaro ressarcimento em dobro dos meses em que
o empregado não esteve ativo nobenefício, a título de indenização.

IV - Em função da continuidade da inadimplência, a cobrança será judicial, e ainda, otítulo poderá ser
protestado, por descumprimento desta CCT, o que não isenta oempregador da quitação de pagamento(s)
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pendente(s).

Parágrafo 9º

I – Os empregadores que oferecem o plano odontológico previsto nesta cláusula aosseus empregados por
meio de outro prestador contratado, ficam isentas de cumprira obrigatoriedade com a parceria mencionada
nesta clausula, desde que fiquecomprovado, que a empresa contratada garanta o atendimento e
vantagensprevistos no parágrafo primeiro desta cláusula e desde que, não sejam inferiorese/ou em menor
quantidade dos que lá estão elencados, e ainda que não hajaprejuízo econômico aos empregados. Sendo
ainda necessário comprovação anualda permanência dos empregados no benefício contratado.

II - Para análise das condições do benefício oferecido, o empregador deve enviarpara o e-mail:
analise@fenatibref.org.br, cópia do contrato ou proposta com oprestador de serviço, a relação dos
empregados que utilizam/utilizarão o benefício, oúltimo boleto pago ao prestador com autenticação bancária
legível e demaisdocumentos que possam comprovar quaisquer ônus aos trabalhadores.

Parágrafo 10º

O empregador deverá ler o Termo de Adesão disponível no Portal do Cliente. Oaceite das condições do
mesmo é obrigatório devido determinação da agênciareguladora.

Parágrafo 11º - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS(LGPD)

I. Todo e qualquer tratamento de dados pessoais e sensíveis de trabalhadores eempregadores obtidos em
decorrência do presente benefício, por estar previsto emCCT, que é um instrumento coletivo dotado de força
legal (artigo 611-A da CLT) ereconhecimento constitucional (artigo 7º, inciso XXVI), terá como base legal
“ocumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador”, prevista no artigo

7°, inciso II, da LGPD.

II. Em complemento à precípua base legal supramencionada, considerando acelebração de contratos
específicos pela operadora de serviços odontológicos com ofito de dar cumprimento à obrigação legal
trabalhista constante na CCT, tem-se,nesta hipótese, mais uma base legal “necessidade de execução de
contrato ouprocedimentos preliminares relacionados a contrato”, prevista no artigo 7º, V da Leinº 13.709/18
(LGPD).

III. As partes signatárias deste instrumento, bem como os demais parceirosenvolvidos se comprometem a
tratar referidos dados sob a égide da LGPD,garantindo assim a proteção, a privacidade e os demais direitos
fundamentais dostrabalhadores e empregadores, conforme previsto no art. 2º da referida lei.

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA 
 

O empregador prestará assistência médica gratuita aos seus empregados e dependentes até o valor de 02
(dois) pisos salariais da categoria por ano.

Parágrafo 1º - São dependentes do empregado seu cônjuge/companheiro, filhos e enteados menores de 18
anos de idade e, quando universitários, os de até 23 anos.

Parágrafo 2º - A comprovação da relação marital ou do parentesco se fará através de certidões de
casamento, de união estável e de nascimento.

Parágrafo 3º - Ficam exonerados da obrigatoriedade de que trata esta cláusula o empregador que mantêm
convênio com plano de saúde para seus empregados;

Parágrafo 4º- A concessão de plano de saúde e/ou odontológico é uma liberalidade do empregador,
podendo ser feito mediante contra partida do trabalhador, desde que previamente autorizado. 

Parágrafo5º- O valor pago pelo empregador ao Plano de Saúde/Odontológico não integrará o salário do
empregado para qualquer efeito, e nem tampouco gerará direito adquirido.

 
AUXÍLIO CRECHE 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - AUXÍLIO-CRECHE 
 

A  Acordante Empregadora ressarcirá à mãe empregadaou ao a quem detenha a guarda judicial de criança
com até 2 (dois) anos de idadeauxílio-creche no valor correspondente a até 30% (trinta por cento) do
saláriomínimo nacional, em substituição ao que determina os arts. 389, §§ 1º e 2º, e 400 daCLT, e o art. 1º
da Portaria Ministerial nº 3.296/86.

 
SEGURO DE VIDA 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO 
 

Fica estabelecido o cumprimento do benefício Seguro de Vida em Grupo, aosempregados e empregadores,
garantindo melhores condições à categoria econcedendo vantagens e segurança aos trabalhadores,
devendo ser cumprida nasseguintes condições:

Parágrafo 1º

SEGURO DE VIDA EM GRUPO

 SEGURO DE VIDA EM GRUPO
TITULAR

R$

CÔNJUGE

R$

FILHOS

R$
MORTE 16.000,00 4.800,00 3.200,00
MORTE ACIDENTAL 16.000,00 4.800,00 NÃO TEM
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE
ATÉ 16.000,00 4.800,00 NÃO TEM

INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE
ATÉ 16.000,00 4.800,00 NÃO TEM

DOENÇAS GRAVES: Neoplasia, cardíaca, AVC,
cegueira, Glaucoma,   Respiratório, Alzheimer, Renal,
Parkinson, Esclerose.

16.000,00 NÃO TEM NÃO TEM

ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR ATÉ 3.000,00 3.000,00 3.000,00
INDENIZAÇÃO ESPECIAL DE FILHOS PÓSTUMOS 10.000,00 NÃO TEM NÃO TEM
4 SORTEIOS MENSAIS 500,00 NÃO TEM NÃO TEM
ADAPTAÇÃO DE VEÍCULO/RESIDÊNCIA EM CASO
DE IPA ATÉ 2.000,00 NÃO TEM NÃO TEM

Atenção: quando ocorrer uma MORTE ACIDENTAL os valores das coberturas:

Morte e Indenização especial por morte acidental se acumulam.

I - A cobertura de morte extensiva aos filhos é válida somente para maiores de 14anos e com até 21 anos
sendo solteiro, ou até 24 anos comprovadamente nacondição de estudante universitário. Menores de 14
anos possuem apenas direito aoreembolso de funeral, conforme normas da SUSEP, sendo assim não
caberáindenização para estes casos.

II - Em caso de suicídio, o segurado precisará ter no mínimo 24 meses decontribuição no seguro para
recebimento da indenização.

III - ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR: Extensiva aos filhos de até 21 anos ou até24 anos
comprovadamente na condição de estudante universitário. O serviçoofertado é de assistência, portanto, o
serviço deverá ser acionado no ato dofalecimento através da central – 0800 638 5433 (Demais cidades do
Estado) ou 3003-5433 (Capital). Solicite-o apresentando um documento original com foto contendo o CPF
do titular e para sua segurança anote o número do protocolo de atendimento. Caso a opção seja reembolso
das despesas, o valor comprovado será descontado da cobertura de morte.

Parágrafo 2º
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I - O Empregador receberá por e-mail um usuário e senha para acesso ao Portal doCliente. Toda
movimentação de empregados será feita diretamente pelo portal,ainda, 2ª via de boletos, extrato de vidas
ativas, bem como demais informações dobenefício, estarão também disponíveis nessa área. O acesso se
dará pelolink: www.centraldosbeneficios.com.br/portal.

II – O Empregador, por meio Portal do Cliente, deverá informar os seguintes dadosdos empregados: NOME
COMPLETO, CPF, DATA DE NASCIMENTO, TELEFONE CELULAR DO EMPREGADO, EMAIL DO
EMPREGADO, NOME DA MÃE, DATA

DE ADMISSÃO E OU DEMISSÃO, até o dia 25 de cada mês contendo osempregados admitidos e ou
demitidos. Sendo a vigência iniciada no próprio mês doenvio destes dados.

III - Lembramos que, para inclusão ou exclusão no benefício, caso o dia padrãopara envio da planilha caia
em finais de semana ou feriados, o envio deverá ser antecipado para o último dia útil que anteceda o dia 25.

IV - Caso o empregador, por algum motivo, não conseguir informar dentro do prazoestipulado, não será
possível efetuar alterações no boleto e na vigência dobenefício.

V - A não informação por parte do empregador dos empregados admitidos dentro decada mês, até o
vigésimo quinto dia do referido mês, para inclusão e utilização dobenefício, obriga a empregadora a reverter
o referido valor em dobro, sendo 50% revertido ao empregado e 50% a entidade sindical, como indenização
referente aos meses em que o empregador deixou de oferecer o Seguro de Vida em Grupo ao empregado e
prejudicou tanto sua utilização quanto a negociação coletiva da categoria, até a completa e obrigatória
regularização, bem como o oferecimento do referido benefício ao empregado prejudicado.

Parágrafo 3º

Para garantia das coberturas contratadas por intermédio desta negociação coletiva, o Empregador deverá
proceder ao pagamento do valor de R$ 9,80 (nove reais e oitenta centavos) por cada empregado, através
de

Parágrafo 4º

I - A Seguradora determina que os empregados aposentados por invalidez e ou afastados por doença não
podem ser incluídos no seguro. Caso os afastados por doença já estejam segurados os mesmos não
poderão ser excluídos da listamensal, continuando segurados normalmente.

II - Os empregados que têm idade superior a 70 (setenta) anos, 11 (onze) mesese 29 (vinte e nove) dias
não podem ser incluídos no seguro por força das condições contratadas, no entanto, os que já estiverem no
seguro permanecerão segurados, independentemente da idade.

III - No caso dos afastados por doença, após a inclusão, o empregador ficará responsável pelo pagamento
integral das mensalidades dos mesmos, no período emque estiverem afastados por este motivo.

Parágrafo 5º 

I – Os Empregadores que oferecem o seguro de vida previsto nesta cláusula aos seus empregados por
meio de outro prestador contratado, ficam isentas de cumprira obrigatoriedade com a parceria mencionada
nesta clausula, desde que fiquecomprovado, que a empresa contratada garanta o atendimento e vantagens
previstos no parágrafo primeiro desta cláusula e desde que, não sejam inferiorese/ou em menor quantidade
dos que lá estão elencados, e ainda que não haja prejuízo econômico aos empregados. Sendo ainda
necessário comprovação anual da permanência dos empregados no benefício contratado.

II - Para análise das condições do benefício oferecido, o empregador deve enviar para o e-mail:
analise@fenatibref.org.br, cópia do contrato ou proposta com oprestador de serviço, a relação dos
empregados que utilizam/utilizarão o benefício, oúltimo boleto pago ao prestador com autenticação bancária
legível e demais documentos que possam comprovar quaisquer ônus aos trabalhadores.

III - É de inteira responsabilidade do empregador o pagamento da indenização do valor do Seguro de Vida
em Grupo aos segurados e/ou beneficiários, quando de sinistro, caso o empregador esteja em atraso com
qualquer boleto por mais de 20(vinte) dias, com isso terão seus empregados excluídos da apólice. Também
será responsável pelo pagamento do sinistro caso não seja feita a inclusão de todos os empregados, e
devidas atualizações mensais.

Parágrafo 6º 
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Cada segurado deverá receber um Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo e/ou Acidentes
Pessoais expedido pela seguradora em até 60 dias do envioda listagem pelo empregador, o mesmo estará
disponível no portal do cliente, após este prazo.

Parágrafo 7º

O presente benefício, Seguro de Vida em Grupo, aplica-se a todos empregados emqualquer modalidade de
contrato de trabalho, sendo elas: por tempo indeterminado, por prazo determinado, incluindo período de
experiência, temporário, contrato de aprendizagem, contrato intermitente e outros.

Parágrafo 8º

I - A inadimplência de qualquer boleto em atraso igual ou superior a 20 (vinte) diasdo vencimento original
acarretará a suspensão de todos os segurados.

II - Caso recebamos listagem com a movimentação (inclusão e ou exclusão de empregados), estas não
serão atualizadas caso o empregador esteja inadimplente. Após a quitação de toda a pendência o
empregador deverá dar novo aceite no termode adesão e assim encaminhar através dos meios disponíveis
a relação de empregados atualizada para reinclusão.

III - Com a suspensão da utilização por inadimplência, o Empregador será responsável pelos custos
advindos da necessidade de uso de cada beneficiário e deverá efetuar o ressarcimento, em dobro, dos
meses em que o empregado não esteve segurado, a título de indenização. Em função da continuidade da
inadimplência, a cobrança será judicial, e ainda, o título poderá ser protestado, por descumprimento desta
CTT, o que não isenta o Empregador da obrigatoriedade da quitação de pagamento(s) pendente(s).

Parágrafo 9º 

Caso a entidade fique inadimplente e tenha algum empregado segurado com idade igual ou superior a 70
(setenta) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias e/ou que esteja afastado, o mesmo não poderá ser
reincluído no Seguro de Vida em Grupo, mesmo que o empregador regularize suas pendências. Os demais
empregados não afastados serão reincluídos após o envio da listagem completa, lembrando que, caso
ocorra algum sinistro, a responsabilidade pela indenizaçãodo empregado com idade igual ou superior a 70
(setenta) anos, 11 (onze) meses e29 (vinte e nove) dias e/ou afastado será do Empregador.

Parágrafo 10º

Para garantia do Seguro de Vida em Grupo é necessário o cumprimento, por parte do Empregador, quando
do envio da listagem e pagamento no prazo estipulado nesta cláusula.

Parágrafo 11º

O Seguro de Vida em Grupo é assegurado a todo empregado da categoria e na inexistência de autorização
formal para desconto em sua folha de pagamento, o Empregador deverá custear integralmente o referido
benefício.

Parágrafo 12º

O Empregador, por liberalidade, poderá incluir seus voluntários no benefício Seguro de Vida em Grupo,
estando ciente que, quando houver sinistro, deverão comprovar o vínculo de voluntariado, sob pena de ser
responsabilizada pelo valor integral da indenização garantida nesta cláusula.

Parágrafo 13º

I - Caso o segurado ou beneficiário não proceda à abertura no sinistro no prazo prescricional, previsto no
artigo 206 do Código Civil, prescreverá seu direito de fazê-lo.

II – A documentação relativa à abertura do sinistro deverá ser encaminhada para oseguinte e-mail:
sinistro@centraldosbeneficios.com.br

Parágrafo 14º

O Empregador deverá ler suas condições e aceitar obrigatoriamente o Termo de Adesão disponível no
Portal do Cliente, devido à natureza desta CCT.

Parágrafo 15º
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Fica facultado às Instituições conveniadas com o poder público, integrar aos salários dos empregados o
valor deste benefício, de obrigação do Empregador, e que tais valores deverão ser descontados dos
empregados, fazendo constar nos respectivos contra cheques.

Parágrafo 16º LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

I - Todo e qualquer tratamento de dados pessoais e sensíveis de trabalhadores e empregadores obtidos em
decorrência do presente benefício, por estar previsto emCCT que é um instrumento coletivo dotado de força
legal (artigo 611-A da CLT) e reconhecimento constitucional (artigo 7º, inciso XXVI), terá como base legal “o
cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador”, prevista no artigo7°, inciso II, da LGPD.

II - Em complemento à precípua base legal supramencionada, considerando a celebração de contratos
específicos pela seguradora com o fito de dar cumprimentoà obrigação legal trabalhista constante na CCT,
tem-se, nesta hipótese, mais uma base legal “necessidade de execução de contrato ou procedimentos
preliminares relacionados a contrato”, prevista no artigo 7º, V da Lei nº 13.709/18 (LGPD).

III - As partes signatárias deste instrumento, bem como os demais parceiros envolvidos se comprometem a
tratar referidos dados sob a égide da LGPD, garantindo assim a proteção, a privacidade e os demais
direitos fundamentais dos trabalhadores e empregadores, conforme previsto no art. 2º da referida lei.

 
OUTROS AUXÍLIOS 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - BENEFÍCIO BEM ESTAR SOCIAL 
 

Instituir o Benefício Bem Estar social modalidade ouro, no valor de R$ 22,45 (vinte e dois reais e quarenta e
cinco centavos) a ser pago integralmente pelo empregador.

Paragrafo 1º

Conforme definido ficou estabelecido a contratação do plano OURO com as seguintes condições:

 ASSISTÊNCIAS PARA OS   TRABALHADORES
BENEFÍCIOS VALOR PARCELAS DESCRIÇÃO

KIT NATALIDADE R$ 450,00 - Nascimento de filho(a) da
empregada titular.

CESTA BÁSICA R$ 500,00 1 Afastamento por doença por
período superior a 60 dias.

COMPLEMENTO DE
REMUNERAÇÃO POR
AFASTAMENTO

R$ 1.000,00 1 Afastamento por doença por
período superior a 90 dias.

REEMBOLSO CRECHE R$ 600,00 1 Matrícula do(a) filho(a) em creche
particular.

CASAMENTO R$ 900,00 1 Em caso de casamento do titular.
APOSENTADORIA R$ 2.000,00 1 Aposentadoria do titular.

REEMBOLSO MATERIAL
ESCOLAR Até R$ 500,00 1

Aquisição de material escolar de
filho(s) matriculado(s) em escola  
particular no ensino fundamental I
(do 1º ao 5º ano).

ASSISTÊNCIA
TELEORIENTAÇÃO - ALÔ
SAÚDE

- -

Assistência realizada por
profissionais enfermeiros por
WhatsApp ou   plataforma similar,
para teleorientação a pacientes
com ou sem sintomas.

ASSISTÊNCIA
NUTRICIONAL - - Disponibiliza apoio nutricional ao

titular por telefone.

ASSISTÊNCIA FITNESS - - Disponibiliza assistência “personal
fitness” ao titular por telefone.

Ê
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ASSISTÊNCIA
PSICOLÓGICA

- - Disponibiliza apoio psicológico ao
titular por telefone ou
videochamada,   priorizando a
saúde mental.

ASSISTÊNCIA JURÍDICA - - Disponibiliza orientação jurídica
on-line ao titular (chat ou parecer).

CLUBE DE VANTAGENS - - Rede nacional de descontos.
COBERTURAS SECURITÁRIAS   PARA OS TRABALHADORES

BENEFÍCIOS VALOR DESCRIÇÃO

MORTE ACIDENTAL – MA R$ 5.000,00

Morte do segurado em
consequência exclusiva de
acidente pessoal coberto,   exceto
se decorrente de riscos excluídos.

DIÁRIA DE INTERNAÇÃO
HOSPITALAR POR
ACIDENTE – DIHA

Até 30 diárias de R$ 200,00
cada

Em caso de hospitalização
causada exclusivamente por
acidente pessoal coberto,   exceto
se decorrente de riscos excluídos.

4 SORTEIOS MENSAIS
(SÉRIE FECHADA) R$ 500,00 Valores líquidos de Imposto de

Renda.
ASSISTÊNCIAS PARA AS   INSTITUIÇÕES EMPREGADORAS

BENEFÍCIOS VALOR PARCELAS DESCRIÇÃO

REEMBOLSO DE
RESCISÃO Até R$ 2.000,00 1

Pagamento de rescisão de
empregado com no mínimo sete
anos de vínculo   empregatício
ininterrupto em regime CLT.

CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL R$ 1.000,00 1

Verba para treinamento em razão
da admissão de trabalhador acima
de 60   anos ou que tenha
deficiência ou estagiário.

LICENÇA-PATERNIDADE R$ 450,00 1 Licença do empregado titular.
LICENÇA-MATERNIDADE R$ 600,00 1 Licença da empregada titular.
AFASTAMENTO POR
ACIDENTE DE
EMPREGADO

R$ 1.500,00 1 Afastamento do titular por
acidente, superior a 30 dias.

COBERTURA SECURITÁRIA PARA   AS INSTITUIÇÕES EMPREGADORAS
BENEFÍCIOS VALOR DESCRIÇÃO

RESCISÃO TRABALHISTA
EM CASO DE MORTE
ACIDENTAL

Até R$ 2.000,00

Reembolso de despesas com
pagamento de verbas rescisórias,
em consequência   exclusiva de
morte acidental do segurado,
exceto se decorrente de riscos  
excluídos.

Paragrafo 2º

      I.        O Empregador receberá por e-mail um usuário e senha para acesso ao Portal do Cliente. Toda
movimentação de empregados será feita diretamente pelo portal, ainda, 2ª via de boletos, extrato de vidas
ativas, certificados, bem como demais informações do benefício estarão disponíveis pelo portal, que deverá
ser acessado pelo endereço: www.centraldosbeneficios.com.br/portal.

     II.        O Manual de Orientações e Regras, que estabelece os critérios para utilização dos benefícios
desta cláusula, estará disponível no acesso de cada empregador pelo portal.

 III.        Para direito ao benefício o empregador, obrigatoriamente, contribuirá com o valor mensal de R$
22,45 (vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos) por empregado. O empregador ainda se
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compromete a arcar mensalmente com o custo integral do referido benefício para cada um dos seus
empregados, sendo vedado qualquer desconto aos trabalhadores. 

 IV.        O Empregador deverá efetuar o pagamento, através de boleto bancário enviado previamente pela
Administradora por e-mail, até o dia 10 do mês subsequente à inclusão do empregado para exercício do
benefício.

 V.        Eventuais alterações na tabela contratada bem como reajuste do benefício, quando houver, serão
válidas a partir no mês subsequente ao registro de novo instrumento coletivo ou por termo aditivo a esta
CCT.

Paragrafo 3º

I – O Empregador, por meio Portal do Cliente, deverá informar os seguintes dados dos empregados: NOME
COMPLETO, CPF, DATA DE NASCIMENTO, TELEFONE CELULAR DO EMPREGADO, E-MAIL DO
EMPREGADO, NOME DA MÃE, DATA DE ADMISSÃO E OU DEMISSÃO, até o dia 25 de cada mês
contendo os empregados admitidos e ou demitidos. Sendo a vigência iniciada no próprio mês do envio
destes dados.

III - Para inclusão ou exclusão no benefício, caso o dia padrão para envio da planilha caia em finais de
semana ou feriados, o envio deverá ser antecipado para o último dia útil que anteceda o dia 25.

IV – Caso o empregador, por algum motivo, não conseguir informar dentro do prazo estipulado, não será
possível efetuar alterações no boleto e vigência do benefício.

Paragrafo 4º

I - Para garantia das coberturas e assistências contratadas por intermédio desta negociação coletiva, o
Empregador deverá proceder ao pagamento do valor estipulado para a garantia do benefício.

II - No caso de trabalhadores afastados antes do início do Bem-Estar Social, o Empregador fica isento da
obrigatoriedade de inclusão até que este retorne às suas atividades. Entende-se por afastamento qualquer
modalidade de afastamento pelo INSS inclusive aposentadoria por invalidez.

III - No caso de trabalhadores afastados após sua inclusão no referido benefício, o Empregador continua
responsável pelo pagamento das mensalidades.

IV - Caso o empregado tenha trabalhado no mínimo um dia, ele ficará ativo no benefício até o último dia do
mês, sendo assim, o nome dele constará no boleto de vigência referente ao mês coberto, lembrando que o
Empregador deverá informar a demissão no prazo correto.

V - O presente benefício, aplica-se a todos empregados em qualquer modalidade de contrato de trabalho,
sendo elas: contrato de trabalho por tempo indeterminado, por prazo determinado, incluindo período de
experiência, temporário, contrato de aprendizagem, contrato intermitente e outros.

VI - Todos os empregados receberão um Certificado Individual expedido pela seguradora contratada, o
mesmo estará disponível no Portal do Cliente.

Paragrafo 5º

I - A inadimplência de qualquer boleto em atraso igual ou superior a 20 (vinte) dias do vencimento original
acarretará a suspensão de todos os empregados no benefício.

II - Após a quitação de todas as pendências, o empregador deverá dar novo aceite no termo de adesão e
assim encaminhar através dos meios disponíveis a relação de empregados atualizada para reinclusão, e
eles serão incluídos com nova data de vigência.

III - Com a suspensão da utilização por inadimplência, o empregador será responsável pelos custos
advindos da necessidade de uso de cada beneficiário e deverá efetuar o ressarcimento em dobro dos
meses em que o empregado não esteve ativo no benefício, a título de indenização.

IV - Em função da continuidade da inadimplência a cobrança será judicial, e ainda, o título poderá ser
protestado, por descumprimento desta CCT, o que não isenta o empregador da quitação de pagamento(s)
pendente(s).

Paragrafo 6º
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I – Os empregadores que oferecem os mesmos benefícios previstos nesta cláusula aos seus empregados
por meio de outro prestador contratado, ficam isentas de cumprir a obrigatoriedade com a parceria
mencionada nesta cláusula, desde que fique comprovado, que a empresa contratada garanta o pagamento
dos benefícios e vantagens previstos no parágrafo primeiro desta cláusula e desde que, não sejam
inferiores e/ou em menor quantidade dos que lá estão elencados. Sendo ainda necessário comprovação
anual da permanência dos empregados no benefício contratado.

II - Para análise das condições do benefício oferecido, o empregador deve enviar para o e-
mail: analise@fenatibref.org.br cópia do contrato ou proposta com o prestador de serviço, a relação dos
empregados que utilizam/utilizarão o benefício, o último boleto pago ao prestador com autenticação
bancária legível e demais documentos que possam comprovar quaisquer ônus aos trabalhadores.

Paragrafo 7º

O empregador deverá ler e dar seu aceite ao Termo de Adesão disponível no Portal do Cliente no ato da
contratação ou da recontratação deste benefício. O aceite das condições do mesmo é obrigatório devido à
natureza desta CCT.

Paragrafo 8º

I - Em caso de prejuízo ao empregado por inadimplência e/ou descumprimento pelo empregador, o
empregador configurar-se-á inteiramente como responsável pelo pagamento das garantias estabelecidas
nesta cláusula, quando da ocorrência de tais eventos, bem como, permanece regularmente responsável
pelo descumprimento da presente CCT, assumindo todo ônus pelo indevido descumprimento.

II - Em virtude do descumprimento e manifesta lesão ao direito coletivo dos empregados, o empregador fica
obrigado a indenizar o empregado em 10% (dez por cento) do valor total de todos os eventos cobertos,
devendo ainda este valor ser multiplicado pelo número de empregados, sem prejuízo da aplicação da
cláusula de penalidade prevista nesta convenção.

Paragrafo 9º

Fica facultado às Instituições empregadoras conveniadas com o poder público, integrar aos salários dos
empregados o valor deste benefício, de obrigação do empregador, e que tais valores deverão ser
descontados dos empregados, fazendo constar no contracheque deles, conforme estipulado no parágrafo
segundo da cláusula “PISO DA CATEGORIA” da CCT vigente.

Paragrafo 10º - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

I. - Todo e qualquer tratamento de dados pessoais e sensíveis de trabalhadores e empregadores obtidos em
decorrência do presente benefício, por estar previsto em CCT, que é um instrumento coletivo dotado de
força legal (artigo 611-A da CLT) e reconhecimento constitucional (artigo 7º, inciso XXVI), terá como base
legal “o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador”, prevista no artigo 7°, inciso II, da
LGPD. 

II. -  Em complemento à precípua base legal supramencionada, considerando a celebração de contratos
específicos pela administradoracom o fito de dar cumprimento à obrigação legal trabalhista constante na
CCT, tem-se, nesta hipótese, mais uma base legal “necessidade de execução de contrato ou procedimentos
preliminares relacionados a contrato”, prevista no artigo 7º, V da Lei nº 13.709/18 (LGPD). 

III. -  As partes signatárias deste instrumento, bem como os demais parceiros envolvidos se comprometem a
tratar referidos dados sob a égide da LGPD, garantindo assim a proteção, a privacidade e os demais
direitos fundamentais dos trabalhadores e empregadores, conforme previsto no art. 2º da referida lei.

 

 
 

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 
NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - REGISTROS DO CONTRATO NA CTPS 
 

mailto:analise@fenatibref.org.br
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Será anotada na Carteira deTrabalho e Previdência Social (CTPS) do empregado o cargo e função para o qualfoi contratado,
promovido, removido, transferido ou readaptado, no prazo de até 48 horas, a contar do respe�vo ato negocial, e dentro do qual
deverá devolver a CTPS efe�vamente preenchida ao empregado

 
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CARTA DE APRESENTAÇÃO 
 

Aos empregados dispensados sem justa causa será fornecido carta de apresentação, contendo o período e
a(s) função(s) desempenhada(s), quando solicitadas por esses, e que serão entregues quando do
pagamento das verbas rescisórias.

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - PEDIDO DE DEMISSÃO COM MENOS DE UM ANO DE SERVIÇO 
 

O empregado que com menos de um ano de serviço solicitar demissão fará jus a férias proporcionais, a
razão de 1/3 (um terço) por mês de trabalho ou fração igual ou superior a quinze dias trabalhados.

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA 
 

O empregado dispensado por justa causa deverá ser avisado por escrito e contra recibo no ato do afastamento, através do
Comunicado de Dispensa, no qual deverá constar o mo�vo do afastamento

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - HOMOLOGAÇÕES 
 

Homologação de modo eletronico com assitência do SINDPRIV/AM

 

 
CONTRATO A TEMPO PARCIAL 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - VEDAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO HORISTA E INTERMITENTE 
 

Vedada contratação para as atividades fim empregados de forma avulsa ou emjornada de trabalho horista
ou intermitente.

 
 

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES 

ESTABILIDADE MÃE 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - ESTABILIDADE EXTRA À GESTANTE 
 

Adicional de 60 (sessenta) dias seguintes ao término da estabilidade legal

 
 

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 
DURAÇÃO E HORÁRIO 



14/06/2022 15:56 Mediador - Extrato Convenção Coletiva

www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR027886/2022 15/19

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - JORNADA DE TRABALHO 
 

As instituições poderão adotar as seguintes jornadas de trabalho:

1) - Jornada de 6 (seis) horas diárias com intervalo de no mínimo 15 (quinze) minutos de intervalo para
refeição e descanso, gozando de pelo menos uma folga semanal de 24 horas.

2) - Jornada de 8 (oito) horas diárias, com intervalo de no mínimo 1 (uma) hora para refeição e descanso, e
44 (quarenta e quatro) horas semanais, gozando de pelo menos uma folga semanal de 24 horas.

3) - Jornada em escala de revezamento de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de
descanso, independentemente de domingos e feriados, com intervalo mínimo de 60 (sessenta) minutos
para refeição e descanso.

4) - A jornada de 12 (doze) horas trabalhadas e por 60 (sessenta) horas folga (12X60), com intervalo de 60
(sessenta) minutos para refeição e descanso, independente de domingos e feriados, sempre que a
atividade, por definição do empregador, assim o exigir.

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - MUDANÇA DE SETOR E HORÁRIO 
 

As alterações definitivas de setor e/ou horário de trabalho só poderão ser efetivadas com a prévia ciência e
anuência por escrito do empregado, e desde que não lhe acarrete qualquer prejuízo de ordem econômica
e/ou técnica.

Parágrafo único. A instituição poderá fazer alterações provisórias de setor e/ou horário de trabalho para
atender necessidades pontuais de serviço; assim consideradas aquelas cujo prazo não seja superior a 60
(sessenta) dias.

 
INTERVALOS PARA DESCANSO 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - LOCAIS DE DESCANSO 
 

Acordante Empregadora deverá dispor de locais apropriados para descanso de seus trabalhadores em
quantidades que comportem os mesmos, em seus respectivos horários de descanso.

 
CONTROLE DA JORNADA 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - EMPREGADOS DISPENSADOS ANTES DO HORÁRIO 
 

Quando o Empregador dispensar os empregados antes do término da jornada normal detrabalho por motivo
de manutenção ou técnico, não poderá exigir que taisempregados reponham ou compensem essas horas
não trabalhadas, nem as descontar do salário do obreiro.

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - MARCAÇÃO DO PONTO DE TOLERÂNCIA 
 

Os empregados terão tolerância de até 15 (quinze) minutos na marcação do ponto, tanto na entrada quanto
na saída;não sendo considerado atraso no primeiro caso, e nem como hora extra nosegundo caso; limitada
a 3 (três) dias por mês para quem trabalha em regime especial de 12 hs de trabalho por 36 hs folga, e de 4
(quatro) dias por mês para osque trabalham no horário comercial.

 
FALTAS 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS 
 

Serão justificadas as seguintes ausências:

a) 3 (três) dias nos casos de morte do cônjuge, filhos e pais;

b) 3 (três) dias úteis no caso de casamento do empregado, após a sua celebração;

c) 1 (um) dia em cada doze meses de trabalho, em caso de doação voluntária desangue, devidamente
comprovada;

d) 3 (três) os dias em que tiver de cumprir as exigências do serviço militar, Lei Nº4.375/64. Art. 65, letra ”c”;

e) Nos dias de provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento deensino superior ou
concursos públicos

 
 

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 
CONDIÇÕES DE AMBIENTE DE TRABALHO 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - LOCAL PARA REFEIÇÕES 
 

Disposiçãode local, equipamento e materiaisapropriados(s) para refeições, bem como para descanso
(conforto) e trocas deuniforme e roupa, ambos devidamente refrigerados.

 
UNIFORME 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - UNIFORMES 
 

Fornecimento gratuito de 2 (dois) jogos de uniformes completos e demais equipamentos obrigatórios

 
CIPA – COMPOSIÇÃO, ELEIÇÃO, ATRIBUIÇÕES, GARANTIAS AOS CIPEIROS 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - ELEIÇÕES DA CIPA 
 

Comunicação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, do processo para a realização de eleição da
CIPA, podendo ser acompanhada pelo SINDPRIV/AM

 
EXAMES MÉDICOS 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E
PERIODICOS 
 

Obrigatoriedade de realização dos exames médicos admissionais, periódicos e demissionais

 
 

RELAÇÕES SINDICAIS 
ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - DA ATUAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS DIRETORES SINDICAIS 
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Acesso nas dependências da ins�tuição para desempenho das funções sindicais, medianteprévia e expressa no�ficação à
direção dessa en�dade, com antecedência mínimade 24 (vinte e quatro) horas, indicando o mo�vo, o alvo e o horário da
averiguação;vedada a divulgação de matéria polí�co-par�dária ou ofensiva

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - DO LIVRE ACESSO DOS DIRIGENTES SINDICAIS AOS LOCAIS
DETRABALHO 
 

Acesso dos dirigentes sindicais do SINDPRIV/AM aos locais de trabalho, descanso e/ou refeições dos
empregados nos horários de 10:00 e 19:00 horas, desde que estejam no desempenho de suas funções e
atividades sindicais, vedada a divulgação de matéria político-partidária ou ofensiva; devendo, contudo,
notificar prévia e expressamente o empregador via e-mail ou whatsapp, com antecedência mínima de 24
(vinte e quatro) horas, indicando o motivo, o alvo e o horário da averiguação.

PARÁGRAFO ÚNICO – O empregado que for dirigente do SINDPRIV/AM, em número máximo de 1 (um),
fica autorizado a sair do local de trabalho para fins de representar esta entidade sindical, seus associados e
membros da categoria em audiências com instituições e/ou autoridades públicas,reuniões de conselhos
públicos estaduais ou municipais e de conselhos profissionais, sem prejuízo do salário e demais direitos a
ele referentes, bastando para tanto prévia comunicação do Diretor Presidente do SINDPRIV/AM ao
respectivo empregador, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

 
GARANTIAS A DIRETORES SINDICAIS 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA DOS DIRIGENTES SINDICAIS 
 

Os dirigentes e sindicais do SINDPRIV/AM, inclusive os suplentes, terão estabilidade provisória no emprego
e não poderão ser demitidos, salvo em caso de falta grave, desde o momento do registro de sua
candidatura ou designação, até 1(um) ano após o final do mandato ou desempenho/desligamento da
função.

 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 
 

As instituições descontarão mensalmente em folha de pagamento de seus empregados associados ao
SINDPRIV/AM acontribuição associativa no valor de R$ 10,00 (dez reais); que deverão ser recolhidas ao
SINDPRIV/AM em conta corrente até o 7º (sétimo) dia útil após o desconto, juntamente com a relação
nominal dos empregados, sob pena de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor a ser recolhido; cabendo
ao SINDPRIV informaro nome dos associados, sob pena de o empregador ficar liberado da
obrigatoriedadedo recolhimento; em relação aos novos empregados.

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 
 

Até 30 (trinta) dias após o registro desta CCT no órgão competente, ou da publicação do acórdão, no caso
de julgamento em dissídio coletivo, os empregadores descontarão de seus empregados representados pelo
SINDPRIV/AM contribuição assistencial em favor dessa entidade sindical laboral, uma vez ao ano, no valor
total equivalente a 2% (dois por cento) do salário mensal do trabalhador, observando-se o seguinte:

Parágrafo 1º - Para todos os efeitos de direito, fica esclarecido que a criação e cobrança desta contribuição
assistencial está autorizada pelo comando do art. 513,“e”, da CLT; pelo comando dos arts. 2º, XI; e 74, “a”,
do Estatuto do SINDPRIV/AM,e foi ratificada pela Assembleia Geral que autorizou a celebração desta CCT;
e deforma alguma se confunde com a contribuição confederativa, prevista no art. 8ª, IV,da CF/88; não sendo
o caso, portanto, de se aplicar o entendimento da Súmula 666do STF.

Parágrafo 2º - É assegurado ao empregado o direito de se opor ao desconto dessa CONTRIBUIÇÃO
ASSISTENCIAL no prazo de até 20 (vinte) dias após o registrodeste ACT no órgão competente, a ser
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exercido mediante simples carta escrita depróprio punho em três vias iguais e protocolada pessoalmente
pelo trabalhador interessado na sede do SINDPRIV/AM, como meio de evitar fraude e ilícita campanha
antisindical; ficando uma dessas cópias no sindicato, outra com oempregado e a última para ser entregue
ao empregador pelo próprio empregado.

Parágrafo 3º - O desconto dessa CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL será promovido em duas parcelas
mensais iguais e sucessivas, correspondendo cada uma delas ao valor de 1% (um por cento) do salário do
trabalhador representado; sendo a primeira com vencimento no salário recebido até 30 dias após o registro
deste CCT no órgão competente; e a segunda com vencimento no salário do mês seguinte.

Parágrafo 4º - Os valores descontados deverão ser recolhidos em favor doSINDPRIV/AM até o quinto dia
útil do mês subsequente, devendo ser depositado/transferido na Caixa Econômica Federal, Agência 0020,
Operação 003,Conta-Corrente 15-2, informando ao SINDPRIV/AM, por protocolo, os nomes e funções dos
empregados, bem como o comprovante do valor descontado por empregado e do valor total depositado;
Parágrafo 5º - A falta do recolhimento no prazo estabelecido na letra “a” desta cláusula implica em correção
pelo IPCA/IBGE ou poroutro índice que a substituir;

Parágrafo 6º - Nos meses em que forem efetuados os descontos a que se refereesta cláusula, não será
descontado do trabalhador a contribuição associativa (mensalidade sindical);

Parágrafo 7º - O empregado que for admitido após essa CCT deverá ter descontadoo valor da contribuição
assistencial no mês seguinte ao da contratação, salvo se játiver descontado anteriormente no mesmo
exercício.

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - QUADRO DE AVISO 
 

Utilização pelo SINDPRIV/AM do quadro de aviso da instituição, para fixação de avisos e comunicações
sindicais de interesse da categoria, em locais visíveis e de fácil acesso aos empregados.

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - OUTRAS DISPOSIÇÕES 
 

Esta convenção entrará em vigor com data retroativa a 01/05/2022.

 
DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - PENALIDADE DE DESCUMPRIMENTO 
 

Multa no valor equivalente a meio(1/2) salário-base mínimo da categoria por cada cláusula descumprida, de
cada trabalhador prejudicado, a ser revertida em favor do SINDPRIV/AM

 
 

 
 

GRACIETE MOUZINHO 
PRESIDENTE 

SIND. DOS TRAB.EM SANTAS CASAS,ENT.FILANT.BENEF. E RELIGIOSAS E EM ESTAB.DE SERV.SAUDE DO EST DO
AMAZONAS 

 
 
 

ELAINE PEREIRA CLEMENTE 
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PRESIDENTE 
SINDICATO INTERESTADUAL DAS INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS 
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    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 
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