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01 - DATA BASE 
01 de Maio 
2 - PISO SALARIAL 

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 2016 
Parágrafo Segundo -  O empregado despedido poderá, no curso 
do aviso prévio, optar pela redução de 2 (duas) horas no horário de 
início ou término do expediente. 

Fica estabelecido como piso salarial mínimo para os Fisioterapeutas e 
Terapeutas Ocupacionais a importância de 02 (dois) salários DIEESE 
no valor de R$ 6.420,56  . 
3 - REAJUSTE SALARIAL 
Sobre os salários de 01 de maio de 2015 serão aplicados em 01 de 
maio de 2016 o percentual correspondente a variação acumulada e 
integral do Custo de Vida do DIEESE, no período de 01 de maio de 
2015 à 30 de abril de 2016. 
4 – PRODUTIVIDADE 
Aumento de 10% sobre os salários já reajustados, como justo 
reconhecimento do trabalho executado pelo Fisioterapeuta e Terapeuta 
Ocupacional, que, certamente, é fator de aumento da produtividade de 
sua empregadora. 
5 - PRÊMIO ASSIDUIDADE 
Será concedido um prêmio assiduidade correspondente a 10% (dez 
por cento) do salário base ao empregado que não possuir, atrasos ou 
faltas, inclusive saídas antecipada, atestados e nos casos de ausências 
legais, durante o mês, a ser pago   destacadamente. 
Parágrafo Único: Fica acordado que o prêmio de assiduidade será 
concedido nos casos de licenças gala ou luto, na concessão de licença 
prêmio e na compensação por banco de hora. 
6 – INSALUBRIDADE 
Fica estabelecido o percentual de 20% (vinte por cento) do salário do 
profissional independente de perícia a título de insalubridade, para 
todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, salvo previsão 
legal diferente no LTCAT, levando-se em conta a individualidade de 
cada empresa. 
7 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 
Pagamento do valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o salário 
base do integrante da categoria profissional a título de ATS, por ano 
de atividade a contar da data de sua admissão. 
PARÁGRAFO ÚNICO - Ficam mantidos os critérios vigentes, se mais 
vantajosos. 
8 - JORNADA DE TRABALHO 
A jornada legal dos fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais no 

exercício de suas atividades não poderá ultrapassar a prestação 
máxima de 30 horas semanais, sendo seis horas diárias, de segunda 
a sexta-feira na forma da Lei 8.856/94. 
9 - TRABALHO EM DOMINGOS E FERIADOS 
O trabalho em feriados ou em dias estabelecidos ao descanso semanal 
remunerado, quando não compensados por outro repouso em dia útil 
da semana imediatamente anterior ou posterior, será pago com 
adicional de 100% (cento por cento), independente da remuneração 
legal deste dia. 
10 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS 
As horas que excederem a jornada semanal prevista na cláusula sétima 
serão consideradas como horas extraordinárias e remuneradas com   
o adicional de 100% (cem por cento). 
11 - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS 
As horas extras prestadas até a data do encerramento da folha de 
pagamento deverão ser remuneradas com base no salário do mês de 
competência em que forem efetivamente pagas. 
12 - PLANTÃO À DISTÂNCIA 
Aos empregados que ficarem à disposição da empresa, mediante 
escala de sobreaviso, fica assegurada a remuneração 
correspondente à 1/3 (um terço) do salário contratual, no período 
escalado, cujo benefício não exclui o pagamento de horas extras 
efetivamente trabalhadas, quando das emergências. 
13 - OCADORAS DE MÃO-DE-OBRA 
Fica proibida a contratação pelas empresas, de qualquer serviço ou 
tarefa, por meio de prestadoras de mão de obra, exceto os serviços 
especializados, trabalho temporário ou aqueles que digam respeito   
à atividade meio dos empregadores. 
14 - ADICIONAL NOTURNO 
Fica assegurado aos empregados lotados no período da noite, adicional 
noturno equivalente a 50% (cinqüenta por cento) da hora diurna, para 
o trabalho realizado das 22:00h (vinte e duas horas) de um dia até às 
6:00h (seis horas) do dia seguinte. 
15 - LOCAL PARA DESCANSO 
Os empregadores deverão manter local adequado para descanso dos 
seus empregados nos intervalos de plantões. 
16 - AVISO PRÉVIO - DISPENSA DO TRABALHO 
Fica o empregado dispensado do trabalho e o empregador do 
pagamento do saldo, sempre que no curso do aviso prévio o 
trabalhador, com a devida comprovação de obtenção de novo emprego, 
solicitar seu afastamento. 
Parágrafo Primeiro – Nos casos de rescisão sem justa causa, o aviso 
prévio será metade indenizado. 

Parágrafo Terceiro - A dispensa do empregado de cumprir o aviso 
prévio deverá ser feita por escrito no próprio termo do   aviso. 
17 - AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL 
Art. 1º. O aviso prévio será concedido na proporção de 30 dias aos 
empregados que contem com até 1 (um) ano de trabalho na mesma 
empresa. 
Parágrafo único. Ao aviso prévio serão acrescidos 3 (três) dias por 
ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 
(sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias, 
conforme tabela: 
Menos de 1 ano    0      30 dias 
mais de 1 ano e menos de 2 anos  3     33  dias 
mais de 2 anos e menos de 3 anos  6  36   dias 
mais de 3 anos e menos de 4 anos   9     39  dias 
mais de 4 anos e menos de 5 anos     12     42 dias 
mais de 5 anos e menos de 6 anos  15     45  dias 
mais de 6 anos e menos de 7 anos     18  48  dias 
mais de 7 anos e menos de 8 anos   21     51  dias 
mais de 8 anos e menos de 9 anos 24  54   dias 
mais de 9 anos e menos de 10 anos 27   5   dias 
mais de 10 anos e menos de 11 anos  30  60   dias 
mais de 11 anos e menos de 12 anos     33   63  dias 
mais de 12 anos e menos de 13 anos   36   66   dias 
mais de 13 anos e menos de 14 anos  39   69   dias 
mais de 14 anos e menos de 15 anos  42     72  dias 
mais de 15 anos e menos de 16 anos  45     75  dias 
mais de 16 anos e menos de 17 anos  48   78   dias 
mais de 17 anos e menos de 18 anos 51   81   dias 
mais de 18 anos e menos de 19 anos 54 84  dias 
mais de 19 anos e menos de 20 anos  57   87   dias 
20 anos ou mais       60    90 dias 
18 - SUSPENSÃO DO AVISO PRÉVIO 
O aviso prévio será suspenso se, durante o seu curso, o empregado 
entrar em gozo de benefício previdenciário, completando-se o tempo 
nele previsto após a alta. 
19 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS DURANTE O AVISO PRÉVIO 
Ficam proibidas alterações nas condições de trabalho, inclusive no 
local de trabalho, durante o aviso prévio, dado por qualquer das partes, 
salvo em caso de reversão ao cargo efetivo do exercente de cargo de 
confiança, sob pena de ruptura imediata do contrato de trabalho, 
respondendo o empregador pelo restante do aviso prévio. 
20 - INDENIZAÇÃO ADICIONAL 
As partes em cumprimento à lei 7238 de 29/10/84 e visando dar 
tratamento uniforme ao pagamento da indenização adicional, 
estabelecem que: a) o tempo do aviso prévio cumprido ou indenizado 
integra o tempo de serviço para todos os efeitos legais; b) somado o 
tempo do aviso prévio indenizado ao contrato de trabalho é devida à 
indenização adicional quando a projeção da contratual ocorrer no 
período de 1/4 a 30/4 de cada ano; c) somado o tempo do aviso 
prévio indenizado ao contrato de trabalho, não é devida a indenização 
adicional, quando a projeção do tempo do aviso prévio recair no 
período posterior a 30/4 ou anterior a 31/3 de cada   ano. 
21 - PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS 
Na rescisão contratual, ficam os empregadores obrigados a dar baixa 
na Carteira de Trabalho até o 1º dia útil imediato ao término do contrato 
ou até o 10º dia contados da notificação de demissão, quando da 
ausência de aviso prévio, indenização do mesmo ou dispensa do seu 
cumprimento, e, no mesmo prazo, proceder ao pagamento dos 
haveres devidos na quitação. Na hipótese da mora ser motivada pela 
ausência do empregado, a empresa comunicará, por escrito e contra 
recibo, ao Sindicato Profissional, que terá 5 (cinco) dias para sua 
manifestação. Persistindo a ausência, ficará a empresa desobrigada 
de qualquer sanção. 
Parágrafo Único: o pagamento das verbas rescisórias deverá ser 
feito, sem qualquer acréscimo, até o ultimo dia legal, sendo que se o 
mesmo recair no sábado, domingo e feriado, o referido pagamento 
deverá ser realizado até o último dia útil que anteceda o prazo legal 
22 - HOMOLOGAÇÕES 
Fica estabelecida, em favor do empregado, multa de R$ 130,00 
(cento e trinta reais) em caso de falta ou atraso do representante 
do empregador para as homologações de contrato de trabalho 
agendadas pelo SINFITO; salvo por motivo de força maior 
devidamente comprovada. 
A mesma multa se aplica no caso de, ainda que presente, a empresa 
não apresente ao homologador do SINFITO os documentos abaixo 
relacionados: 
I – Termo de rescisão do Contrato de Trabalho, em 5 vias; 
II  - Carteira de Trabalho devidamente  atualizada; 
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III – Comprovante do aviso prévio ou pedido de demissão, em 3 vias; 
IV – Exame médico demissional, nos termos da NR 7 de Segurança e 
Saúde do Trabalho; 
V – Extrato Analítico do FGTS; 
VI – Nos casos de dispensa sem justa causa (Código 1), apresentação 
da Guia de Recolhimento de Multa do FGTS e Rescisório (GRRF) 
quitada; 
VII – Chave de Identificação emitida pela Conectividade da Caixa 
Econômica Federal; 
VIII – Perfil Profissiográfico Previdenciário, na forma da lei; 
IX – Guias de Habilitação ao Seguro Desemprego; 
X – Carta de Preposto do Representante da Empresa; 
XI – Descriminativo de médias de verbas variáveis se for o   caso; 
XII – Prova bancária da quitação dos valores devidos por ocasião da 
rescisão, quando o pagamento não for efetuado em   espécie. 
XIII – Prova bancária da quitação da contribuição sindical 
XIV – Prova bancária da quitação da contribuição   assistencial 
23 - PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS 
Na rescisão contratual, ficam os empregadores obrigados a dar baixa 
na Carteira de Trabalho até o 1º dia útil imediato ao término do contrato 
ou até o 10º dia contados da notificação de demissão, quando da 
ausência de aviso prévio, indenização do mesmo ou dispensa do seu 
cumprimento, e, no mesmo prazo, proceder ao pagamento dos haveres 
devidos na quitação. Na hipótese da mora ser motivada pela ausência 
do empregado, a empresa comunicará, por escrito e contra recibo, ao 
Sindicato Profissional, que terá 5 (cinco) dias para sua manifestação. 
Persistindo a ausência, ficará a empresa desobrigada de qualquer 
sanção. 
Parágrafo Único: o pagamento das verbas rescisórias deverá ser 
feito, sem qualquer acréscimo, até o ultimo dia legal, sendo que se o 
mesmo recair no sábado, domingo e feriado, o referido pagamento 
deverá ser realizado até o último dia útil que anteceda o prazo legal 
24 - DATA DO PAGAMENTO 
Os empregadores deverão pagar os salários até o 5º (quinto) dia útil 
do mês subsequente ao trabalho, ou se houver lei que modifique o 
prazo, no último dia por ela fixado, sob pena de multa de 1/30 (um 
trinta avos) do salário mensal por dia de atraso, em favor dos 
trabalhadores prejudicados, limitado ao principal, conforme artigo 920 
do Código Civil. 
Parágrafo Primeiro - Se o pagamento do salário for feito em cheque, 
a empresa dará ao trabalhador o tempo necessário para descontá-lo 
no mesmo dia. 
Parágrafo Segundo - O pagamento de salário em sexta-feira e em 
véspera de feriado deverá ser realizado em moeda corrente, ressalvada 
a hipótese de depósito em conta bancária. 
25- ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL 
Os empregadores, mediante requerimento dos empregados, pagarão 
50% (cinqüenta por cento) da Gratificação de Natal, juntamente com o 
pagamento das férias. 
Parágrafo Único - Será devido multa diária de 1/30 (um trinta avos) 
do salário base mensal, em favor do empregado, quando o pagamento 
da Gratificação Natalina não for efetuado, desde que devidamente 
requerido. 
26 - ANOTAÇÃO DA FUNÇÃO NA CTPS 
Deverá ser anotada na CTPS do empregado a função efetivamente 
exercida pelo mesmo. 
Parágrafo Primeiro - No caso de haver alteração de função o registro 
deverá ser feito simultaneamente na CTPS, desde que o empregado 
apresente   a   referida    carteira    ao   empregador. 
Parágrafo Segundo - O empregador não poderá reter a CTPS de 
seus empregados, em hipótese alguma, por mais de 48 (quarenta e 
oito) horas. 
27 - UNIFORMES e EPIs 
Sempre que for exigido pelo empregador o uso de uniforme, inclusive 
calçados, EPI (equipamento de proteção individual) deverão, os 
mesmos, serem fornecidos sem ônus ao empregado.  
Parágrafo Único - No caso de haver quebra ou inutilização do material 
utilizado, ficam os empregados dispensados do pagamento do mesmo 
quando no desempenho de sua função e desde que apresentem o 
material danificado e tenham agido sem  dolo. 
28 - CURSOS E REUNIÕES 
Os cursos e reuniões de serviços promovidos pelo empregador, quando 
de comparecimento obrigatório, serão realizados durante a jornada 
normal de trabalho, ou as horas correspondentes, deverão ser pagas 
como extraordinárias, ou ainda, ser compensadas, conforme critérios 
estabelecidos na cláusula  quadragésima. 
29 - AFASTAMENTO REMUNERADO PARA CONGRESSOS E 
CONVENÇÕES DA CATEGORIA e CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO. 
Desde que mediante comprovação, se faz necessário, uma vez   que 

o exercício da fisioterapia e da terapia ocupacional exigem que o 
Fisioterapeuta e o Terapeuta Ocupacional permaneçam sempre 
atualizado,  em  constante  acompanhamento  de  novas  técnicas. 
30 - CARGO DE CHEFIA / COORDENAÇÃO ou 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
Remuneração superior aos demais Fisioterapeutas ou Terapeutas 
Ocupacionais em pelo menos 100%, em vista da responsabilidade 
assumida e do acúmulo de funções. 
31 - LICENÇA PRÊMIO 
De 30 dias a cada 10 anos de serviços prestados ao mesmo 
empregador. 
32 - JUSTIFICATIVA DE DESPEDIDA POR JUSTA CAUSA 
Quando houver despedida por justa causa, os empregadores deverão 
especificar os motivos e o enquadramento legal, de forma escrita, na 
rescisão contratual. 
33 - CÓPIA DO CONTRATO DE TRABALHO E COMPROVANTES 
DE PAGAMENTO 
É obrigatória a entrega da cópia do contrato, quando escrito, 
assinada e preenchida, ao empregado admitido, bem como a   
entrega de cópia do recibo de quitação final, preenchida e assinada. 
Parágrafo Único - Deverá ser dado sigilo às informações   
constantes dos comprovantes de pagamento, cabendo somente ao 
empregado e ao departamento pessoal o seu manuseio. 
34 - DIVULGAÇÃO DOS ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS 
DE TRABALHO 
Os empregadores deverão expor a seus empregados, no quadro de 
avisos, cópias dos acordos ou convenções coletivas de trabalho 
firmados com o Sindicato Profissional. 
35 - OBRIGAÇÕES DE FAZER 
O descumprimento de cláusulas do presente acordo que contenham 
obrigações de fazer sujeita o empregador  ao pagamento de 
multa equivalente a 2,0% (dois por cento) do salário base, por 
empregado atingido, revertida em benefício do mesmo, desde que a 
cláusula não possua multa específica ou não haja previsão    legal. 
36 - AUXÍLIO FUNERAL 
O empregador pagará aos dependentes legalmente habilitados do 
empregado falecido, auxílio-funeral em quantia equivalente a 50% 
(cinqüenta por cento) do salário base. No caso do falecimento ter 
ocorrido em decorrência de acidentes do trabalho, o auxílio-funeral 
será em quantia equivalente a 1 (um) salário   base. 
Parágrafo Único - Fica o empregador dispensado do pagamento do 
auxílio-funeral previsto no caput da presente cláusula quando for 
disponibilizado meio indenizatório mais benéfico para o empregado.  
37 - REEMBOLSO DAS CONTRIBUIÇÕES  PREVIDENCIÁRIAS 
Aos empregados que lhe faltarem 24 (vinte e quatro) meses ou menos 
para aquisição do direito à aposentadoria, integral ou por velhice, e 
que venham a ser despedidos sem justa causa, fica assegurado o 
reembolso das últimas contribuições devidas à previdência social, 
inclusive a parte patronal, com base no último salário e enquanto estiver 
sem vínculo empregatício, desde que comprovem por escrito, durante 
o aviso prévio, tal período faltante e que contem com no mínimo mais 
de 5 (cinco) anos de trabalho prestado ao mesmo   empregador. 
38 – FÉRIAS 
O período de gozo de férias, individuais ou coletivas, não poderá iniciar 
em dia de repouso, em feriado e em dia útil que o trabalho for suprimido 
por compensação. 
Parágrafo Primeiro - Os empregadores que concederem férias aos 
seus empregados deverão pagar a remuneração destas até 2 (dois) 
dias antes do início das  mesmas. 
Parágrafo Segundo - O não pagamento da remuneração devida no 
prazo acima disposto, ensejará ao empregado solicitar o cancelamento 
das férias. 
39 - SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL 
Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente 
eventual, ou seja, aquela inferior ou igual a quinze dias, o empregado 
substituto fará jus ao salário contratual   substituído. 
40 - APROVEITAMENTO INTERNO 
Os empregadores, para efeito de preenchimento de vagas, darão 
preferência aos seus empregados. 
Parágrafo Único - O empregado, antes de ser promovido, será testado 
no novo cargo por um período de 30 (trinta) dias, ficando inalterado 
seu salário neste período, e, por sua vez, o empregador comunicará  
ao empregado, por escrito, a data de início da experiência, ficando a 
critério deste aceitar ou não tal  situação. 
41 - LICENÇA PRÊMIO 
Fará jus a 07 (sete) dias de licença remunerada, o empregado que, na 
vigência desta Convenção, completar 03 (três), 06 (seis), 09 (nove), 
12 (doze), 15 (quinze), 18 (dezoito), 21 (vinte e um), 24 (vinte e quatro), 
27 (vinte e sete), 30 (trinta) anos e 33 (trinta e três) anos de efetivo 
trabalho na mesma empresa, ressalvado os períodos de afastamentos 
previstos nas cláusulas 16ª e 40ª da presente CCT, além da licença 
maternidade. 
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Parágrafo Primeiro: A falta de fruição, pelo empregado, da licença 
retro, até a aquisição da próxima licença, implica em renúncia dela e 
isenta o empregador de qualquer pagamento em  dinheiro. 
Parágrafo Segundo: A licença prêmio quando indenizada na rescisão 
será pelo valor da remuneração (salário  bruto). 
42 - LICENÇA POR FALECIMENTO 
Os empregadores concederão licença de 3 (três) dias aos seus 
empregados no caso de falecimento do cônjuge, pai, mãe, filho ou 
irmão. 
Parágrafo Único - A licença será acrescida de mais 1 (um) dia no 
caso do funeral ser realizado fora da cidade de   trabalho. 
AUSÊNCIAS LEGAIS 
As ausências legais a que aludem os incisos II, III e IV, do artigo 473, 
da CLT, respeitados os critérios mais vantajosos, ficam ampliados para: 
a) - 5 (cinco) dias úteis, em caso de casamento; b) - 5 (cinco) dias 
consecutivos, no caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira 
semana, para os empregados do sexo masculino; c) - 5 (cinco) dias 
consecutivos, no caso de falecimento de pai, mãe, irmãos e filhos ou 
cônjuge, ou de pessoa declarada em CTPS, como dependente 
econômico ou parceiros com relacionamento estável, com 
comprovação posterior do fato ocorrido; d) - 02 (dois) dias consecutivos, 
no caso de falecimento de sogro, sogra, avó e avô; e) – 01 (um) dia no 
caso de falecimento de bisavó e bisavô, genro e   nora. 
Parágrafo Único: Considera para efeitos de fruição dos benefícios 
retro, considera-se o dia da ocorrência do fato, como de inicio da 
contagem. 
43 - SUSPENSÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA 
O contrato de experiência fica suspenso durante o período de 
concessão de benefício previdenciário ao empregado, completando-  
se após a respectiva alta concedida pelo   INSS. 
44 - QUEBRA DE MATERIAL 
Não se permite o desconto salarial por quebra de material, salvo nas 
hipóteses de dolo ou recusa de apresentação dos objetos danificados, 
ou ainda, havendo previsão contratual, de culpa comprovada do 
empregado. 
45 - LICENÇA PARA SAQUE DO PIS / PASEP 
Os empregadores dispensarão os empregados por ½ (meio dia) de 
expediente, sem prejuízo dos seus salários, para que possam sacar  
as parcelas do PIS/PASEP nas agências bancárias, e durante 1 (um) 
dia, quando o domicílio bancário for fora da cidade, salvo se o 
empregador adotar sistema de pagamento  direto. 
46 - VALE TRANSPORTE 
Os empregadores deverão fornecer aos seus empregados vale- 
transporte, desde que na solicitação, o empregado informe o seu 
endereço    correto,     conforme     a     legislação     vigente. 
47 - CESTA BÁSICA 
Em valor equivalente a 2/3 do salário mínimo em vigor. 
48 - VALE REFEIÇÃO 
Deverá ser fornecido ao empregado em número de 30 (trinta) no valor 
unitário de R$ 40,00 (quarenta Reais), inclusive nas férias, no caso do 
empregador não possuir restaurante para os     funcionários. 
49 - REGIME DE COMPENSAÇÃO HORÁRIA 
O empregador poderá adotar um regime de compensação horária 
mediante concordância do empregado por escrito. Neste caso o 
acréscimo na jornada diária visará compensar a inatividade ou redução 
horária nos sábados ou em outros dias da semana, e o total de horas 
trabalhadas na semana não poderá exceder a 30 (trinta) horas 
semanais. 
Parágrafo Primeiro - As horas trabalhadas que excederem ao limite 
da jornada semanal contratada, poderão ser compensadas dentro do 
prazo 06 (seis) meses, a contar da data correspondente ao 
encerramento do ponto do mês em que ocorreu a referida jornada 
extraordinária. 
Parágrafo Segundo - Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho 
sem que tenha havido a compensação integral da jornada, conforme 
parágrafo anterior, o trabalhador fará jus ao pagamento das horas 
pendentes, que serão consideradas como extraordinárias e 
remuneradas com o adicional previsto na presente    convenção. 
Parágrafo Terceiro - O empregado deverá ser comunicado, com 
antecedência mínima de 72 h (setenta e duas horas), quando da 
efetiva compensação. 
Parágrafo Quarto - O empregador deverá fornecer mensalmente 
aos empregados informações sobre as horas prestadas no mês, 
possibilitando ao empregado controlar o número de horas a serem 
compensadas dentro da sistemática ora    estabelecida. 
Parágrafo Quinto - O empregado deverá, obrigatoriamente, 
compensar as horas existentes no Banco de Horas sempre que 
estas atingirem o limite da jornada mensal  contratada. 
Parágrafo Sexto - Ficam o empregado e o empregador    
autorizados, a qualquer tempo, a suspender a adoção do regime de 
compensação  horária. 

50 - DIA DO FISIOTERAPEUTA E DO TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Dispensa no dia 13 de outubro, ou, na impossibilidade, seu pagamento 
como extra. Sendo a intenção da cláusula a conscientização e registro 
da data. 
51 – REGISTRO 
As empresas deverão manter registro da jornada diária de trabalho  
de seus empregados através de livro, cartão ponto ou registro 
eletrônico, sendo facultado as empresas dispensarem os funcionários 
do referido registro, conforme seus critérios e sua determinação. 
Parágrafo Único - Fica vedado ao empregador, que admite ao trabalho 
o empregado que chega atrasado, não remunerar o repouso e o 
feriado correspondente. 
52 - EXAMES CLÍNICOS 
Os exames médicos, radiológicos, laboratoriais e outros  exigidos 

para a admissão de empregado, serão pagos pelo empregador e 
efetuados nos locais determinados pelo   mesmo. 
53 - FORNECIMENTO DE VACINAS CONTRA DOENÇAS INFECTO 
CONTAGIOSAS 
Uma vez que o Fisioterapeuta e o Terapeuta Ocupacional 
permanecem em contato direto com portadores de doenças infecto 
contagiosas. 
54 - ATENDIMENTO FORA DO AMBULATÓRIO 
O tempo dispensado pelo Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional 
no percurso de ida e volta gasto pelo profissional para atendimento 
externo a pacientes será considerado como de efetivo exercício. 
55 - ATENDIMENTO MÉDICO AOS EMPREGADOS 
O empregador, tendo seu próprio plano de saúde fornecerá aos 
empregados e seus dependentes um plano standart. Caso contrário, 
através do Sistema Único de Saúde - SUS, dará atendimento médico 
aos seus empregados, preferencialmente, desde a consulta, serviços 
ambulatoriais e internações e dentro das cotas limites nas 
especialidades existentes no estabelecimento do   empregador. 
56 - ATESTADOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 
O empregado deverá recorrer ao Serviço Médico da empresa, ou 
conveniado, quando ausentar-se do trabalho por doença, exceto 
nos atestados médicos ou odontológicos do Sistema Único de  Saúde 
- SUS ou do Sindicato Profissional, ficando o empregado obrigado a 
comunicar o empregador, na pessoa de seu superior imediato ou ao 
setor de Recursos Humanos, até 24 (vinte e quatro) horas após o 
início da ausência, de que está faltando por motivo de doença, desde 
que haja comprovação no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas após o retorno do empregado, através de atestado médico 
competente. 
57 - CIPA – ELEIÇÕES 
Os empregadores estabelecerão mecanismo para comunicar o 
início do processo eleitoral ao SINFITO. 
Parágrafo Único: É de 10 (dez) dias, a contar da data da eleição ,    
o  prazo  para  os  empregadores  comunicarem  ào  Sindicato  a 
relação dos eleitos para a CIPA. 
58 - QUADRO DE AVISOS 
Os empregadores permitirão a afixação de avisos e comunicações   
do SINFITO, sem conteúdo político-partidário, religioso ou ofensivo 
aos empregadores, em quadro mural de fácil observação e localizado 
próximo ao relógio  ponto. 
59 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
Conforme a C.L.T.. Os empregadores ficam obrigados a descontar na 
folha de pagamento dos seus empregados, um dia de trabalho em 
favor do SINFITO, salvo exceção, quando o empregado apresentar 
guia de recolhimento sindical enviada por este SINFITO quitada ao 
empregador. O recolhimento deverá ser feito até o 10º (décimo) dia  
do mês de abril, sob pena de juros de mora no valor de 10% (dez por 
cento) sobre o montante retido, sem prejuízo da multa prevista no art. 
553, e das cominações penais relativas à apropriação    indébita. 
Parágrafo Único - A Contribuição Sindical deverá ser recolhida 
mediante guia própria onde deve ser mencionado o Código  Sindical 
-  012.350.49527-4 
60 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SINDICAL 
Fica instituída, somente durante a vigência do presente instrumento,  
a contribuição social sindical que será paga pelas empresas ao 
Sindicato obreiro com a finalidade de auxiliá-lo nos projetos sociais e 
qualificação profissional em benefício da categoria profissional. Esta 
contribuição será paga contra recibo, mensalmente, no valor de R$ 
6,00 (seis reais) por empregado. Tal pagamento deverá ser efetuado 
do dia 20 a 27 do mês subseqüente, mediante apresentação de 
listagem dos empregados, diretamente na sede do   Sindicato. 
Parágrafo Único – O Estabelecimento poderá optar por depósito em 
conta corrente e após comprovação do depósito, o SINFITO tem dez 
dias para enviar o respectivo   recibo. 
61 – CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 
Deverá o empregador proceder ao desconto e recolhimento da Taxa 
de Contribuição Assistencial estabelecida em assembléia geral dos 
trabalhadores realizada em 04.12.2015, em favor do SINFITO, no 
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valor equivalente ao percentual de 1% (um por cento) sobre o salário 
base mensal, dos integrantes da categoria, a ser descontado de 
todo empregado da categoria, que deverão ser recolhidos ao Sindicato 
em até 10 (dez) dias após efetuado o    desconto. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
- Deverá ainda proceder-se ao desconto da contribuição assistencial 
dos novos empregados admitidos após a data-base (MAIO) com o 
prazo de 30 (trinta) dias para o   recolhimento. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica assegurado aos empregados o direito 
de oposição do desconto da referida taxa, a qual deverá ser 
apresentada pessoal e individualmente pelo empregado, diretamente 
no Sindicato , até o 10º (décimo) dia subseqüente ao registro do 
Acordo Coletivo de Trabalho, em requerimento manuscrito, com 
identificação e assinatura do oponente, salvo em se tratando de 
empregado analfabeto, quando poderá opor-se  pessoalmente  na 
sede do Sindicato , através de termo redigido por outrem, o  qual  
deve constar sua firma atestada por duas testemunhas devidamente 
identificadas. Se a oposição for apresentada perante o Sindicato,  
será fornecido o recibo de entrega, o qual deverá ser encaminhado  
ao empregador para que não seja efetuado o desconto;  
PARÁGRAFO TERCEIRO - É vedado ao empregador ou aos seus 
prepostos, assim considerados os gerentes e os integrantes de 
departamento pessoal e financeiro, a adoção de quaisquer 
procedimentos visando a induzir os empregados em proceder 
oposição ao desconto, lhes sendo igualmente vedado a elaboração  
de modelos de documento de oposição para serem copiados pelos 
empregados; 
PARÁGRAFO QUARTO - O desconto da Contribuição Assistencial  
se faz no estrito interesse das entidades sindicais subscritoras e se 
destina a financiar os seus serviços sindicais, voltados para a 
assistência ao membro da respectiva categoria e para as negociações 
coletivas. 
PARÁGRAFO QUINTO - Para cumprimento da Cláusula 40ª - 
Contribuição Assistencial - o valor descontado deverá ser pago ao 
SINFITO mediante deposito na Caixa Econômica Federal Ag. 0372 CC 
1319-4 e/ ou mediante a apresentação da listagem dos empregados 
diretamente no Sindicato até o dia 10 de cada  mês. 
62 - COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTE NO TRABALHO 
A empresa complementará o benefício previdenciário decorrente de 
acidente de trabalho, ocorrido nas dependências da empresa, para 
funcionários que não estejam em período de experiência, limitado a 
remuneração percebida, desde que não exceda o teto previdenciário, 
por um período de 4 (quatro)  meses. 
63 - GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO 
Os empregadores encaminharão ao Sindicato, cópias das vias de 
Contribuição Sindical, acompanhadas da relação nominal dos 
empregados, no prazo de 10 (dez) dias após o respectivo 
recolhimento, para quem tem informatização, e 20 (vinte) dias para 
quem não possui. 
64 - LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS 
Assegura-se a freqüência livre dos dirigentes sindicais para 
participarem de assembléias e reuniões sindicais devidamente 
convocadas e comprovadas, mediante aviso prévio, por escrito, de   
48 (quarenta e oito) horas, sendo que as horas liberadas não 
ensejaram quaisquer prejuízos no cômputo de férias, repouso 
semanal remunerado e vantagens   pessoais. 
65 - TRABALHO SINDICAL NAS EMPRESAS 
Assegura-se o acesso dos dirigentes sindicais às empresas, mediante 
comunicação prévia, nos intervalos destinados a alimentação ou 
descanso, para desempenho de suas funções, vedada a divulgação 
de matéria político - partidária ou   ofensiva. 
65- RELAÇÃO DE SALÁRIOS 
O empregador é obrigado a fornecer atestados de afastamento e 
salários ao empregado demitido, desde que este solicite, por escrito, 
a emissão dos mesmos. 
67 - ESTABILIDADE PROVISÓRIA DO DELEGADO SINDICAL 
Fica assegurada a eleição de 1(um) delegado sindical por empresa 
com mais de 10 (dez) empregados, para um mandato de 1 (um) ano, 
com estabilidade desde o início da delegação até 60 (sessenta) dias 
do término do mandato. 
Parágrafo Único - O delegado sindical será eleito em assembléia 
geral dos empregados da empresa que faz parte, ou pelo processo  
de  votação  através  de urnas. 
68 – CRECHE 
Os estabelecimentos terão local apropriado onde seja permitido às 
empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no 
período da amamentação. 
Parágrafo Primeiro - O número de leitos no berçário obedecerá à 
proporção de 2 (dois) leitos para cada grupo de 30 (trinta) empregadas. 

Parágrafo Segundo - Ficam os empregadores autorizados a adotar   
o sistema reembolso-creche, observando-se o contido no art. 1º da 
Portaria MTB nº 3.296, de  03/10/1986. 
69 - LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO SAÚDE DE FILHO 
Serão consideradas dispensas ao trabalho, sem prejuízo da 
remuneração, o atraso ou ausência do empregado quando para 
acompanhar filho menor de 12 (doze) anos ou inválido de qualquer 
idade a atendimento médico, limitada a dispensa ao equivalente a ½ 
(meia) jornada diária da carga horária do empregado, por mês, e desde 
que haja comprovação, através de atestado médico competente que 
contenha o horário de atendimento, nome do filho atendido, tipo de 
atendimento e o nome do acompanhante, dentro de 48 (quarenta e 
oito)   horas   após    a    ausência    do    empregado. 
Parágrafo Primeiro - A dispensa será ampliada para 1 (um) dia na 
hipótese do estado de saúde do filho necessitar de cuidados especiais, 
devidamente comprovado, e no caso de haver necessidade de maior 
tempo em razão do  deslocamento. 
Parágrafo Segundo - No caso de ausência para hospitalização, o 
limite será de 3 (três) dias no  mês. 
70 - GESTANTE - CONSULTA MÉDICA E OUTRAS GARANTIAS 
É garantido à empregada gestante, durante a gravidez, sem prejuízo 
do salário e demais direitos, a transferência de função quando as 
condições de saúde o exigirem, bem como a dispensa do horário de 
trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, seis 
consultas médicas e demais exames   complementares. 
71 - GARANTIA À MÃE ADOTANTE 
Será concedida licença remunerada de 30 (dias) para a mãe adotante, 
quando de adoção legal de criança com até 6 (seis) meses de idade. 
72 - ESTABILIDADE DA GESTANTE 
É garantida a estabilidade de emprego à empregada gestante, desde 
a confirmação da gravidez até 06 (seis) meses após o parto, devendo 
a mesma apresentar ao empregador, mediante contra recibo, atestado 
médico oficial comprobatório do estado  gravídico. 
Parágrafo Primeiro: Caso não apresente a empregada a comprovação 
de seu estado gravídico, relativamente ao contrato de trabalho extinto, 
no prazo de 60 (sessenta) dias da rescisão contratual, tem-se que a 
mesma renunciou ao direito à estabilidade ou ocultou o seu estado 
gravídico para fins legais. 
Parágrafo Segundo: É devido também à segurada que adotar ou que 
obtiver a guarda judicial para fins de adoção de criança, nas mesmas 
condições.. 
Parágrafo Terceiro: O salário maternidade com todos os adicionais 
previstos na CCT, para a empregada é pago pela empresa. Para as 
demais, inclusive, a segurada que adotar ou obtiver a guarda judicial 
para fins de adoção será pago pelo  INSS. 
73 - PARTICIPAÇÃO DO SINFITO EM ACORDOS E CONVENÇÕES 
Obrigatória a participação do SINFITO em todas as convenções e 
acordos coletivos de trabalho que envolvam a categoria por ele 
representada. 
74 - CONDIÇÕES GERAIS 
A presente Convenção Coletiva tem caráter único, sendo que as 
cláusulas existentes foram devidamente acordadas dentro de um todo, 
não significando, na individualidade, perda de direito para quaisquer 
das partes. 
75 - GARANTIAS GERAIS 
Ficam asseguradas as condições mais favoráveis decorrentes de 
acordos coletivos vigentes, realizados pelas empresas, desde que não 
sejam modificadas ou adequadas à presente Convenção Coletiva por 
novos acordos internos. 
76 - ABRANGÊNCIA - PRAZO DE VIGÊNCIA 
O presente acordo abrange todos os empregados pertencentes à 
categoria dos Fisioterapeutas e Terapeutas  Ocupacionais. 
77 -  AMPLIAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE 
Fica ampliada a todas as servidoras do Conselho a licença- 
Maternidade, de 120 (cento e vinte) dias para 180 (cento e oitenta) 
dias consecutivos, sem prejuízo do emprego e dos salários 
PARÁGRAFO ÚNICO. Os direitos previstos nesta cláusula também 
serão exercidos pela mãe adotiva, nos termos da   lei. 
78 - PENALIDADE 
Pelo descumprimento de qualquer das cláusulas constantes do 
presente instrumento, fica estabelecida uma multa equivalente a 20% 
(vinte por cento) do salário normativo, em favor da parte prejudicada, 
por cláusula e por  empregado. 


