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São Paulo, 06 de janeiro de 2021. 

 
 
 

ÀS 
Instituições Vinculadas ao SINDHOSFIL VP. 

REF.: Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 e Contribuição Assistencial 
2020. 

 

A/C Departamento Pessoal 

 
 

O Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo – SEESP vem por meio deste, 
informar o fechamento da Convenção Coletiva de Trabalho- CCT, para o período 2020/2021 
firmada com Sindicato das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos do Vale 

do Paraíba Litoral Norte e Alta da Mantiqueira – SINDHOSFILVP, encaminhando para 

conhecimento e providências de cumprimento das principais cláusulas conforme segue: 

 
 

Cláusula 1ª: Reajuste Salarial 

Reajuste dos salários de 2,94% (dois inteiros e noventa e quatro centésimos por cento), a ser 

pago a partir de 1° de dezembro de 2020, incidindo sobre os salários vigentes em 31 de 

agosto de 2020. 

Parágrafo primeiro: Serão compensadas todas as antecipações legais, convencionais ou 

espontâneas, concedidas no período revisando. 

Parágrafo segundo: As eventuais diferenças salariais deverão ser pagas nas folhas de 

pagamento dos meses de janeiro/2021. 

Parágrafo terceiro: Aos empregados admitidos após a data-base será assegurado o reajuste 

salarial proporcional à 1/12 (um doze avos) por mês trabalho. 

 
 

Cláusula 3ª - Piso Salarial 

A partir de 1° de dezembro de 2020, fica estabelecido o piso salarial no valor de R$ 2.768,60 

(dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), de modo que nenhum 

enfermeiro poderá ser admitido a serviço da empresa, com remuneração inferior a tais valores. 

Parágrafo único: sobre o piso salarial não haverá incidência dos percentuais previstos na 

cláusula primeira (Reajuste Salarial). 

 
 

Cláusula 43ª: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 

 
De acordo com a pauta apresentada pelo Sindicato Profissional e deliberado na negociação, 
é assegurado a título de contribuição assistencial, conforme deliberada e aprovada pela 
Assembleia Geral da Categoria Profissional, convocada para este fim, com ampla divulgação, 
garantida a participação de filiados e não filiados, conforme artigo 8º, da Convenção 95 da 
OIT. As empresas/entidades, como intermediárias, descontarão do salário bruto de todos os 
seus empregados, a importância de 1% (um por cento), ao mês, dividido em doze parcelas 
de 1% (um por cento) cada, sendo o primeiro desconto de 1% (um por 
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cento), no 5º (quinto) dia útil do mês de fevereiro de 2021, e as demais nos meses 
subsequentes. 

 
Parágrafo Primeiro: O recolhimento/repasse deverá ser efetuado até o dia 10 (dez) do mês 
de fevereiro de 2021, e as demais subsequentes, devendo os empregadores encaminhar cópia 
do comprovante do recolhimento e da referida guia ao profissional, acompanhada da relação 
dos empregados, da qual constem os nomes e o respectivo valor descontado, de forma 
individual, no prazo de até 10 (dez) dias do referido recolhimento. 

 
Parágrafo Segundo: O prazo de oposição será de 10 (dez) dias úteis corridos a contar da 
publicação da respectiva Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 no site oficial das 
entidades sindicais, devendo ser exercido de segunda-feira a sexta-feira das 08:00 as 17:30 
horas, no sindicato profissional. 

 
Parágrafo Terceiro: A carta de oposição do empregado deverá ser entregue pessoalmente 
na sede ou subsedes mais próximas de sua residência ou local de trabalho, devendo constar: 
nome completo do empregado, numero do RG, numero do CPF, numero da inscrição do 
Coren, endereço completo, telefone e e-mail, bem como, dados do empregador, sendo: nome, 
endereço, telefone e CNPJ. 

 

Parágrafo Quarto: Caso o empregado seja admitido pela primeira vez em empresa integrante 
da categoria patronal, após o período inicial de exercício do direito de oposição previsto em 
instrumento coletivo ou ata de assembleia geral que o instituiu, ainda poderá exercê-lo por até 
15 dias úteis contados da admissão no emprego. 

 

Parágrafo Quinto: A divulgação das condições para exercício do direito de oposição deverá 
ocorrer na primeira pagina da entidade na rede mundial de computadores, enquanto vigente o 
período de oposição. Deverá ainda ser enviada correspondência a todas empresas integrantes 
da categoria com a necessária divulgação das citadas condições. 

 
Parágrafo Sexto: Para eventual restituição de valores descontados, a carta de oposição 
deverá constar o nome do empregado, RG, CPF, endereço, número da conta corrente, agência 
e banco beneficiário e estar acompanhada de cópia legível do RG, CPF, comprovante de 
endereço e do holerite em que conste o desconto da contribuição assistencial, sendo 
endereçado ao Sindicato Profissional. O Sindicato procederá a devolução dos valores 
descontados no prazo de até 30 (trinta) dias a contar do recebimento das informações 
encaminhadas pelo empregador, as quais deverão estar acompanhadas das guias quitadas 
de recolhimento da contribuição em favor da entidade sindical e da listagem individualizada 
dos empregados indicando os respectivos valores objeto de desconto. 

 
 

Parágrafo Sétimo: O Sindicato Profissional, desde já isenta as entidades/empresas de 
qualquer responsabilidade sobre os descontos realizados a este título, face a aprovação de 
AGE por força do artigo 8º, IV, da Constituição Federal e de conformidade com a legislação 
vigente. 

 
Parágrafo Oitavo: Se houver atraso no desconto e/ou repasse do valor descontado dos 
empregados, as empresas deverão efetuá-lo com acréscimo da atualização monetária devida, 
bem como com multa de 1% (um por cento) ao mês, que fica aqui pactuada. 

 
 

Parágrafo Nono: Caso reste evidente ou haja fundados indícios de que o trabalhador foi 

induzido ou constrangido a se opor ao pagamento da contribuição assistencial por seu 

empregador ou entidade a ele relacionada, não decorrendo, assim a manifestação de oposição 

de sua livre vontade, o Sindicato Profissional comunicará a Procuradoria Regional do Trabalho, 

ficando a aceitação ou não da oposição suspensa, até a conclusão do expediente a ser 

instaurado pelo Ministério Público. 
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Parágrafo Décimo: A contribuição assistencial esta sendo inserida na Convenção Coletiva de 

Trabalho, nos termos do Termo de Ajustamento de Conduta nº 05/2019, firmada perante a 

Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª região – Ministerio Publico do Trabalho. 

 

 
Os Enfermeiros admitidos após o período inicial do exercício do direito de oposição previsto na 

Convenção, poderá exercer seu direito de oposição por até 15 dias úteis contados da admissão 

no emprego. 

 

Cláusula 44°: Multa por Descumprimento 

Fica estabelecida a multa por descumprimento de todas as obrigações de fazer inseridas na 
presente norma coletiva e que não possuam cominações próprias, equivalente a 2% (dois por 
cento) do piso da categoria, em favor da parte prejudicada. 

 
 

 
Em caso de dúvida, favor entrar em contato conosco através dos e-mails 

juridico@seesp.com.br, cadastropj@seesp.com.br, ou também através do telefone (11) 

2858-9500 ou (11) 9 7075-8681. 
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