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SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO DO CEARA, CNPJ 
n. 07.346.638/0001-28, neste ato representado (a) por seu Presidente, Sr. (a). MARTA BRANDAO DA SILVA; & 
HOSPITAL SAO CARLOS LTDA, CNPJ n. 11.794.674/0001-21, neste ato representado (a) por seu Diretor, Sr. (a). 
JOSÉ WILSON MEIRELES DA TRINDADE; celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as 
condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE: as partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de 
Trabalho no período de 01º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017 e a data-base da categoria em 01º de 
janeiro. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – ABRANGÊNCIA: o presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) 
empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Profissional, profissionais de empregados em hospitais e 
casas de saúde, abrangendo os profissionais de enfermagem em geral, vinculados por contratos de trabalho 
(ressalvado o duplo enquadramento dos que também sejam enfermeiros, auxiliares técnicos de serviço 
paramédicos, tais como, técnico de laboratório clínico, operador de raio x, de radioterapia, de cobaltoterapia, 
de eletroencefalogia, de eletrocardiografia, de hemoterapia, atendentes, auxiliares de serviços médicos, 
burocratas, massagistas, duchistas, pedicuros e empregados em hospitais, clínicas e casas de saúde, 
diferenciada, com abrangência territorial em Fortaleza/CE.  

 

Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades  
Outros grupos específicos  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO: o presente acordo tem por fundamento o que determina o TAC de n.º 
101/2013, firmado na Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região, estando as partes de comum acordo aos 
termos aqui firmados. 
 

Relações de Trabalho – Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades  
Outras normas referentes a condições para o exercício do trabalho. 

 

CLÁUSULA QUARTA - TROCA DE PLANTÕES: é assegurado ao profissional abrangido pela presente convenção 
coletiva de trabalho, que trabalha em jornada de 12 x 36 horas, a troca de, no máximo, 3 (três) plantões por mês, 
com a comunicação prévia, por escrito, à chefia imediata, que enviará a respectiva comunicação ao setor de 
recursos humanos e desde que: 
 

a) a troca não comprometa a realização de trabalho e nem a rotina de escala dos empregados da empresa, posto 
tratar-se de acertos em que há comunhão de interesses entre os empregados permutantes; 

b) seja respeitado o intervalo intrajornada de, no mínimo, 11 (onze) horas entre um plantão e outro; 
c) seja o respeitado o descanso remunerado de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas a cada seis dias 

trabalhados. 
Parágrafo primeiro – Em caso de troca de plantão, ficam autorizadas as jornadas de 12 (doze) horas de trabalho 
por 12 (doze) horas de descanso e/ou de 12 (doze) horas de trabalho por 24 (vinte e quatro) horas de descanso, 
desde que o total de horas no mês em que ocorreram as trocas de plantões não ultrapasse o quantitativo de 
horas resultantes da jornada de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso. 
Parágrafo segundo – O empregado que trabalha 6 (seis) horas diárias fica autorizado, em caso de troca de 
jornada, a trabalhar 12 (doze) horas consecutivas, desde que: a) seja concedido o intervalo mínimo de uma hora 
para repouso, sem o custeio, por parte do empregador, da alimentação neste dia da troca; b) seja respeitado o 
descanso remunerado de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas a cada seis ou sete dias trabalhados; c) a 
quantidade de horas trabalhadas no mês não ultrapasse a carga horária mensal ordinária; d) seja limitada a 2 
(duas) trocas, por mês. 
 

Parágrafo terceiro – Para os empregados com carga horária semanal indicada no parágrafo segundo, é 
assegurado apenas a troca de 02 (duas) jornadas mensais. 

 



Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
Duração e Horário  

 

CLÁUSULA QUINTA - JORNADA DE TRABALHO: ficam facultadas, para empregados do Hospital São Carlos as 
seguintes modalidades de horários: 
 

a) para o horário diurno ou noturno, fica facultada a jornada de trabalho de 12X36, ou seja, 12 (doze horas) de 
trabalho por 36 (trinta e seis) horas de repouso; em cada jornada de trabalho de 12 (doze) horas, deverá 
existir um período de descanso de pelo menos 1 (uma) hora, para repouso e/ou alimentação. 

b) para o período diurno, fica facultada a jornada de 06 (seis) horas diárias, de segunda a sexta-feira e uma 
jornada de compensação de 12 (doze) horas no sexto ou no sétimo dia subsequente à jornada de seis horas, 
em escala de revezamento, pactuando as partes que um DSR, quando não cumprido dentro dos 7 dias, deverá 
ser cumprido no primeiro dia após o sétimo dia trabalhado; 

c) em casos de troca de plantão, as jornadas definidas na cláusula específica de troca de plantão. 
d) outras jornadas que tenham amparo legal. 

 

Parágrafo Único - A empresa deverá dispor de cadeira confortável que poderá ser usada pelo empregado no 
período de descanso e ou alimentação na jornada de 12 (doze) horas, sendo respeitadas as suas normas 
internas. 

 

Disposições Gerais  
Regras para a Negociação  

 

CLÁUSULA SEXTA - FORO COMPETENTE: as controvérsias decorrentes da aplicação do presente Acordo Coletivo 
de Trabalho serão dirimidas pela Justiça do Trabalho no Estado do Ceará, se antes não forem solucionadas pelas 
partes convenentes. 

 
MARTA BRANDAO DA SILVA  

Presidente  
SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEARA  

 
 
 

JOSE WILSON MEIRELES DA TRINDADE  
Diretor  

HOSPITAL SAO CARLOS LTDA  
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A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego na 
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR048650_20172017_07_26T15_21_24.pdf
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