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SIND DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE ESTCEARA, CNPJ n. 09.474.792/0001-00,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). LUIZ ARAMICY BEZERRA PINTO e por seu
Procurador, Sr(a). RAUL AUGUSTO LAMAS NETO e por seu Procurador, Sr(a). IBSEN PONTES
MOREIRA PINTO ;
E
SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO CEARA, CNPJ n. 07.346.828/0001-45, neste ato
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO;
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 janeiro de
2016 a 31 de dezembro de 2016 e a data-base da categoria em 01º de janeiro.
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) CIRURGIÕES DENTISTAS, com
abrangência territorial em CE.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL

A partir de 1º de abril de 2016, o piso salarial dos cirurgiões-dentistas será de R$ 2.640,00 (Dois Mil
Seiscentos e Quarenta Reais) mensais.
Parágrafo Primeiro: Os cirurgiões-dentistas abrangidos por esta Convenção não poderão receber valor
inferior ao piso salarial da categoria, de R$ 2.640,00 (Dois Mil Seiscentos e Quarenta Reais).
Parágrafo Segundo: A jornada semanal será de 20 horas semanais.

CLÁUSULA QUARTA - ÍNDICE DE CORREÇÃO SALARIAL

A partir de 1º de abril de 2016 os salários acima do piso indicado na cláusula terceira serão corrigidos
aplicando-se o percentual de 10% (Dez por Cento) sobre os salários vigentes em 31 de março de 2016,
deduzindo os reajustes automáticos e espontâneos relativos ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de
março de 2016.
Parágrafo Primeiro: Não serão compensados os aumentos salarias decorrentes de implemento de idade,
termino de aprendizagem, promoção ou merecimento, transferência de função, estabelecimento ou
localidade.
Parágrafo Segundo: Aos empregados admitidos após a data base, a correção salarial deverá ser aplicada
obedecendo sempre a proporcionalidade, variando e sendo determinado de acordo com o mês de
admissão.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E CRITÉRIOS PARA
CÁLCULO
CLÁUSULA QUINTA - DIA DO PAGAMENTO

Os empregadores deverão pagar o salário de seus funcionários até o 5º dia útil do mês subsequente.
Aqueles que o realizarem com cheque, deverão fazê-lo até 14:00 horas, de modo a possibilitar que o
desconto na rede bancária possa acontecer no mesmo dia do pagamento. Para os empregadores que
efetuarem o pagamento através de depósito na conta bancária de seus empregados, os salários devem
estar disponíveis também no 5º dias útil. Considera-se o dia de sábado como dia útil.

CLÁUSULA SEXTA - DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Fica convencionado que a assinatura na folha de pagamento e/ou contracheque será efetivada
posteriormente ao recebimento de salário, obrigando-se os estabelecimentos empregadores a fornecer aos
respectivos profissionais, comprovante de pagamento padronizado e formalmente preenchido com as
discriminações das verbas salarias recebidas, bem como, os respectivos descontos.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
13º SALÁRIO
CLÁUSULA SÉTIMA - DO 13º SALÁRIO

Os empregadores incluirão no cálculo do pagamento do 13º salário, os adicionais noturno e de
insalubridade ou periculosidade, bem como as horas extras quando devidos, desde que tais verbas sejam
percebidas em caráter habitual.

ADICIONAL NOTURNO
CLÁUSULA OITAVA - ADICIONAL NOTURNO

Fica assegurado aos empregados lotados no período da noite, adicional noturno equivalente a 20% (vinte
por cento) da hora diurna, para o trabalho realizado das 22h00min (vinte e duas horas) de um dia até às
05h00min (cinco horas) do dia seguinte.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS
DURAÇÃO E HORÁRIO
CLÁUSULA NONA - HORA EXTRA

O pagamento de horas extras se fará no percentual de 50% (Cinquenta por Cento) sobre o valor da hora
normal.
Parágrafo Único: As horas extras não poderão exceder de duas horas.

RELAÇÕES SINDICAIS
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
CLÁUSULA DÉCIMA - DESCONTO ASSISTENCIAL LABORAL

No mês que for concedido reajuste salarial decorrente desta Convenção Coletiva, a instituição empregadora
descontará, a título de contribuição assistencial, 5% (Cinco por Cento) do salário base concedido aos
cirurgiões dentistas, associados ou não ao SINDIODONTO, ressalvado o direito do (a) cirurgião dentista
não sindicalizado se opor a tal desconto, mediante requerimento ao Presidente deste, nos termos da Ordem
de Serviço nº 1, de 24/03/2009 do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego.
Parágrafo Primeiro: O recolhimento a que se refere a cláusula acima, será efetuada para o
SINDIODONTO, através de depósito na Caixa Econômica Federal Agência 0578 Conta Corrente 030000572, no prazo de 30 (Trinta) dias a partir da vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho, sob pena
de multa de 2% (Dois por Cento) sobre o montante retido, além de juros de 1% (Hum por Cento) por mês de
atraso e correção monetária na forma da lei.
Parágrafo Segundo: A instituição após efetuar o recolhimento supra, deverá no prazo de 30 (Trinta) dias,
enviar ao SINDIODONTO, o comprovante de depósito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL

Os Estabelecimentos de Serviços de Saúde recolherão ao SINDESSECE - Sindicato dos Estabelecimentos
de Serviços de Saúde do Estado Ceará, como Contribuição Assistencial Patronal, um valor correspondente
a 2,5% (dois e meio por cento) do valor bruto da folha de pagamento dos meses de fevereiro e julho de
2016, com vencimentos no dia 30 dos meses de março e agosto. Os estabelecimentos de serviços de
saúde poderão também, efetuar o pagamento da contribuição assistencial em três parcelas, tanto a do mês
de março (março, abril, maio) como a do mês de agosto (agosto, setembro, outubro). Neste caso o
percentual corresponderá a 3,5% (três e meio por cento) da folha de pagamento de fevereiro e julho de
2016. Serão dispensados da aludida contribuição os serviços de saúde que tenham recolhido os valores
referentes à Contribuição Confederativa. O referido desconto é destinado ao desenvolvimento patrimonial
do sindicato e é obrigatório, salvo quando houver oposição individual da empresa associada ou não,
manifestada no prazo de 20 (vinte) dias após a assinatura da Convenção, por escrito e protocolada junto à
secretaria do sindicato patronal, ou por carta postada com aviso de recebimento (AR) nos correios, remetida
a entidade sindical, conforme Ordem de Serviço nº 1 de 24 de março de 2.009 do Ministro de Estado do
Trabalho e Emprego.

Parágrafo Primeiro - A Contribuição Assistencial Patronal, prevista na Convenção Coletiva de Trabalho de
2016, homologada pela SRT/CE, atinge toda a categoria, foi aprovada em Assembléia no SINDESSECE e
tem seu fundamento legal no Art. 53 letra "e" da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
Parágrafo Segundo: O valor mínimo da Contribuição Assistencial Patronal será de R$ 80,00 (Oitenta
Reais) valendo inclusive para os Estabelecimentos que não possuem empregados. Em caso de atraso,
acrescentar multa de R$ 9,00 (Nove Reais) mais juros de R$ 0,40 (Quarenta Centavos) ao dia.

DISPOSIÇÕES GERAIS
DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - MULTA POR VIOLAÇÃO DO ACORDO COLETIVO

Na hipótese de violação de qualquer cláusula da presente Convenção Coletiva de Trabalho, ficará o infrator
obrigado ao pagamento de uma contratual igual a R$ 1.000,00 (Hum mil Reais), revertida a favor do
Sindicato cuja infração tenha atingido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO DE COMPETÊNCIA

As controvérsias, por ventura, resultantes da aplicação desta Convenção Coletiva de Trabalho serão
dirimidas pela Justiça do Trabalho no Estado do Ceará, se antes não forem solucionadas pela partes
acordantes.
E por estarem justos e acordados, as partes firmam a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.

LUIZ ARAMICY BEZERRA PINTO
PRESIDENTE
SIND DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE ESTCEARA

RAUL AUGUSTO LAMAS NETO
PROCURADOR
SIND DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE ESTCEARA

IBSEN PONTES MOREIRA PINTO
PROCURADOR
SIND DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE ESTCEARA

CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE
SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO CEARA

