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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2018/2020

NUMERO DE REGISTRO NO MTE: DF000490/2018
DATA DE REGISTRO NO MTE:	 17/09/2018
NIJMERO DA SOLIcITAçAO: 	 MR05271 9/2018
NUMERO DO PROCESSO: 	 46206.007987/2018-15
DATA DO PROTOCOLO:	 14/09/2018

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

SIND EMPREG CONS ORD FIS PROF ENTID COLIG AFINS, CNPJ n. 26.444.125/0001-02, neste ato
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). DOUGLAS DE ALMEIDA CUNHA;

E

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ n. 03.495.116/0001-37, neste ato
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JAIRO MARTINEZ ZAPATA;

celebrarn o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condicoes de trabalho previstas
nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - VIGENCIA E DATA-BASE

As partes fixarn a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no periodo de 010 de rnaio de 2018 a
30 de abril de 2020 e a data-base da categoria em 010 de maio.

CLAUSULA SEGUNDA - ABRANGENCIA

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s)
categoria(s) dos(as) empregados(as) do Conseiho Regional de Medicina do Distrito Federal - CRM-DF
representados(as) pelo Sindicato dos Empregados em Conselhos e Ordens de Fiscalizaçao
Profissional e Entidades Coligadas e Afins do Distrito Federal - SINDECOF-DF, corn abrangência
territorial em DF.

SALARIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL

S CLAUSULA TERCEIRA - PISO

O CRM-DF garante que o menor salário da categoria nao poderá ser inferior a R$ 2.280,84 (dois mil duzentos e
oltenta reals e oitenta e quatro centavos), em vigor a partir deste Acordo Coletivo de Trabalho.

REAJUSTES/CORREcOES SALARIAIS

CLAUSULA QUARTA - REAJUSTES SALARIAIS

o CRM-DF garantirá o reajuste salarial anual minimo automático a partir de 10 de MAIO, referentes aos anos de
vigència deste instrumento, de acordo corn o percentual de aumento das anuidades, definido por Resolucao
Normativa emitida pelo CFM - Conselho Federal de Medicina.

Parágrafo Primeiro - As vantagens pessoais doravante, será aplicado o mesmo indice de reajuste salarial.

Parágrafo Segundo - Caso no ano não haja aumento no valor das anuidades, não haverá reajuste automático no
salário-base dos empregados deste Conselho.
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PAGAMENTO DE SALARIO - FORMAS E PRAZOS

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO DOS SALARIOS

o CRM-DF efetuará o pagamento dos salârios a todos Os seus empregados entre 0 dia 20 (vinte) e 24 (vinle e
quatro) de cada mês. Não sendo o dia 24 (vinte e quatro) ütil, o crédito será realizado no primeiro dia Utit
imediatamente anterior.

Paragrafo Unico - Fica obrigatOrio o fornecimento ao empregado de dernonstrativo de pagarnento salarial, corn
discriminacäo de salário nominal, gratificacão, horas extras e dernais parcelas, bern como dos descontos efetuados
e do recolhirnento do INSS e dos depOsitos do FGTS corn os respectivos cálculos.

GRATIFICAçOES, ADICIONAIS, AUXILIOS E OUTROS
130 SALARIO

CLAUSULA SEXTA - DECIMO TERCEIRO SALARIO

o CRM-DF concederá aos seus empregados a percepcäo de 50% (cinquenta por cento) do 13 0 salário, valor
referente 6 ja parcela, no mês de junho, e o valor referente a 21 parcela, no mês de dezembro.

Paragrafo Primeiro - Poderá o empregado solicitar o adiantamento da primeira parcela no periodo de janeiro a
maio, bern corno a segunda parcela no periodo de juiho a novembro.

Parágrafo Segundo - A solicitacao do adiantamento deverà ocorrer ate o dia 10 do mês do recebimento. Não sendo
este dia Util, no dia Util subseqüente.

GRATIFICAçAO DE FUNçAO

CLUULA SETIMA - GRATIFICAçAO DE FuNcAo

o CRM-DF reajustará as gratificacöes dos cargos de livre provirnento, ocupados por empregados efetivos do quadro
funcional passando a vigorar Os seguintes valores rnInimos, conforrne portaria 18/2018:

- Chefe do Departamento de Administracão Geral: R$ 2.059,87

- Chefe de Departamento: R$ 796,81

- Assessor I: R$ 522,70

- Assessor II: R$ 348,46

- Assessor Ill: R$ 261,35

-Assistente: R$ 701,19

- Atividades Especiais: R$ 557,78, conforme Paràgrafo Primeiro;

Parágrafo Primeiro - As AtMdades Especiais aplicar-se-äo Os valores a serem pagos aos membros da Comissão
Permanente de Licitação, PatrirnOnio e Atividades Externas serã reajustado no mesmo percentual.

Parágrafo Segundo - As gratificacOes dos cargos de livre provimento, ocupados por empregados efetivos do
quadro e dos comissionados, já contratados, serão automaticamente reajustadas no mesrno percentual que os
salários.

OUTRAS GRATIFICAcOES
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CLUSULA OITAVA - GRATIFIcAcA0 EM CASO DE suBsTITuIçAo

o CRM-DF garante, em caso de substituicao de empregado ocupante de cargo de livre provimento, que esteja em
férias, ou de substituiçâo que não tenha caráter eventual, o pagamento, ao empregado substituto, do salário
contratual do substituido e a gratificacào correspondente ao cargo, desde que a substituiçáo ocorra por no minimo
05 (cinco) dias compietos, consecutivos ou não. Nos casos de dias nào consecutivos, estes deverào ocorrer dentro
do mesmo mês, conforme recomendação do Conselho Federal de Medicina - CFM, pela Circular CFM n°136/2014-
SEJUR e sUmula 159 do Tribunal Superior do Trabalho.

Paragrafo Unico: Nos casos em que o salário base do substituido for maior que o do substituto, paga-se a
diferença ate que se chegue ao mesmo valor. No caso de haver salário base mais gratificacäo soma-se os dois
valores e paga-se o mesmo ao empregado substituto. No caso do salário base do substituto ser maior que o do
substituido, e este receber, além do salário base, gratificacào por funcão, o substituto continuará com seu saiário e
somar-se-á a gratificacão do substituldo.

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIO

CLAUSULA NONA - PRoMoçAo POR ANTIGUIDADE

A promoção por antiguidade, referida no Normativo de Pessoal - Progressao Funcional, ocorrerá a cada dois anos,
auto maticamente, na data de aniversário da admissão do empregado, que ascenderá 1 (urn) padräo na tabela
salarial.

AUXLIO ALIMENTAcA0

CLAUSULA DECIMA - AUXILIO ALIMENTAcA0

Fica assegurado pagamento mensal, a todos os empregados, a titulo de auxilio alimentacäo, do valor total de R$
1.050 (urn mil e cinqüenta reals), em pecünia, sem nenhum anus para os mesmos a partir de maio. Podendo ser
aberta negociacão a qualquer tempo, a pedido das partes.

Paragrafo Cinico - Em dezembro será fornecido este beneficio em dobro.

.
	

AUXILIO TRANSPORTE

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - AUXILIO TRANSPORTE

Será concedido auxilio transporte aos ernpregados que assim o desejarem, em pecünia, corn onus de 4% do salário
base para cada trabalhador, devendo ainda ser fornecido para prestacao de servico em horário extraordinário aos
sábados, domingos e feriados.

AUXILIO SAUDE

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CONVENIO ASSISTENCIA MEDICA

Fica assegurada pelo CRM-DF a manutencâo do convênio para assistêricia médica aos seus empregados, mOdulo
executivo, nos seguintes percentuais e valores, sendo da escolha do empregado(a) opcào por apartamento básico
ou enfermaria:

a) Pagamento de 10% (dez por cento) da mensalidade do piano de saüde para o empregado cujo salário seja de ate
R$ 3.586,18 (três mil quinhentos e oitenta e seis reals e dezoito centavos) de salário-base;
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b)Pagamento de 15% (quinze por cento) da mensalidade do piano de saüde para a empregado cujo saiário-base
estejà entre R$ 3.586,19 (três mil quinhentos e aitenta e seis reais e dezenove centavos) e R$ 4.551,68 (quatro mu
quinhentos e cinquenta e urn reais e sessenta e olto centavos);

c) Pagamento de 20% (vinte par centa) da mensalidade do piano de saüde para a ernpregado cujo saiário-base
esteja entre R$ R$ 4.551,69 (quatra rnii quinhentos e cinquenta e urn reais e sessenta e nove centavos) e R$
5.379,26 (cinco mil trezentos e setenta e nave reals e vinte e seis centavos);

d)Pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) da mensaildade do piano de saüde para a ernpregado cujo saiário-
base esteja entre R$ 5.379,27 (cinco mil trezentos e setenta e nave reals e vinte e sete centavos) e R$ 6.206,85
(seis mil duzentos e seis reals e oltenta e cinco centavos):

e) Pagamento de 30% (trinta por cento) da mensaildade do piano de saUde para a empregado cujo saiário base
esteja entre R$ 6.206,86 (seis mil duzentos e seis reals e oltenta e seis centavos) e R$ 7.034,42 (sete mil e trinta e
quatro reals e quarenta e dais centavos);

f) Pagarnento de 35% (trinta e cinco par cento) da mensaildade do piano de saüde para a empregado cujo saiário-
base esteja acima de R$ 7.034,43 (sete mil e trinta e quatro reals e quarenta e três centavos).

Parãgrafo Primeiro - As faixas saiariais acima (a, b, c, d, e, f) serão corrigidas tendo corno base a mesmo
percentuai de aumento definido peia Resoiucäo CFM que corrige as anuidades e define a carrecao a ser apilcada
aas saiários.

Paragrafo Segundo - A parceia para compietar as 100% da mensaildade do piano será de exciusiva
• responsabuiidade do CRM-DF.

Parágrafo Terceiro- Perrnanecem as mesmos as beneficiários estabeiecidos anteriormente para a aquisicão do
direito ao presente beneficlo, quais sejam:

a)Empregado (a) ativo (a) do CRM-DF;

b) Dependentes iegais dos empregadas ativas ate a iimite de idade de 21 (vinte e urn) anos ou 24 (vinte e quatra)
anos, em caso de estudantes universitários ou nivei media, comprovado;

c)0 cônjuge;

d) 0 (a) campanheiro (a), havenda união estàvel devidamente comprovada, sem a concorréncia corn a ex-cOnjuge,
salvo par decisão judicial;

e)Ex-companheira (a) e ex-cônjuge par decisäo judicial, casa em que a pagamento do beneficio será integraimente
de responsabiiidade do empregado(a).

Parágrafo Quarto - 0 CRM-DF concederã a benefIcia do pagamenta integral do auxillo saUde ao empregada que
estiver afastado pelo iNSS par doenca.

•
Paragrafo Quinto - Casa acorra a transposiçào para a RJU, deverãa ser rediscutidas as faixas salarlais e as
percentuais de vaiores pagos peias empregados, confarrne disposta acirna, corn vista a adequacão aa norrnativo.

AUXLIO MORTE/FUNERAL

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - AUX1LIO FUNERAL

Fica assegurada a concessãa de auxIllo funeral a farnliia do empregada falecido em valor equivaiente a urn més da
remuneraçãa.

AUXILIO CRECHE

CLAUSULA DECIMA QUARTA - AUXILIO CRECHE

o CRM-DF cancederá aos empregadas, a tItulo de auxilia creche, a valor correspondente a 15% (quinze par centa)
do menor padrãa da tabeia salariai do PCS, a partir do més de novembro de 2016. Devendo a funcionãrio
apresentar as necessárias dacumentas camprobatOrios de seu(s) dependente(s). 0 benefIcio será cancedido aos
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empregados cujos dependentes legais contarem corn idade ate 7 (sete) anos 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove)
dias.

SEGURO DE VIDA

CLAUSULA DECIMA QUINTA - SEGURO DE VIDA

Fica garantido o direito ao seguro de vida e/ou invalidez ao empregado, para garantir a indenizacão nos casos de
morte ou invalidez, decorrente de assalto ou acidente, consumado ou nào, desde que o ernpregado esteja a serviço
do CRM-DF, desempenhando atividades de motorista, continuo e de fiscalizaçao.

CONTRATO DE TRABALHO - ADMISSAO, DEMISSAO, MODALIDADES
NORMAS PARA ADMISSAO/CONTRATAcAO

CLAUSULA DECIMA SEXTA - AN0TAcA0 NA UPS

Todo empregado admitido terá sua CTPS anotada no prazo rnáximo de 48 (quarenta e oito) horas e devolvida, após
as anotacôes cabiveis, dentro de igual prazo.

Parágrafo Unico - Fica estabelecido a obrigaçao de o ernpregador anotar na carteira de trabaiho a funcao
efetivamente exercida pelo empregado, observada a Classificacao Brasileira de Ocupacães - CBO.

DESLIGAMENTO/DEMISSAO

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DESLIGAMENTOIDEMISSAO

Todas as ocorrências de demissão de empregados que tenham a partir de 06 (seis) meses de contrato de trabaiho
deverão ser hornologadas na sede do SINDECOF-DF, em ngorosa observância a legislaçäo vigente.

CLAUSULA DEcIMA OITAVA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

As penas disciplinares, previstas no PCS sá serão aplicadas após a regular instauracao e trarnitaçao de
processo administrativo disciplinar, garantido o arnplo direito de defesa, nos termos da Lei 9784/99 e outros
dispositivos aplicáveis a matéria.

AVISO PREVIO

CLAUSULA DECIMA NONA - AVISO PREVIO

Fica dispensado do cumprimento do aviso prévio, para fins de rescisão contratual, o empregado que cornprovar o
ingresso em novo emprego durante esse prazo, desonerando a empresa do pagarnento dos dias não trabalhados.

Parágrafo (mica - 0 CRM-DF garante que o trabalhador demitido mediante processo adrninistrativo será
dispensado do curnprirnento do aviso prévio.
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RELAcOES DE TRABALHO - CON DIcOES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES
PLANO DE CARGOS E SALARIOS

CLAUSULA VIGESIMA - PLANO DE CARGOS E SALARIOS

Fica assegurada a reestruturacäo do Piano de Cargos e Saiários - PCS - do Conseiho Regional de Medicina do
Distrito Federal, aprovado pela Portaria n° 233/2007, juntamente corn suas portarias complementares n° 234, 235,
236 e 237/2007 e suas alteracOes feitas pelas portarias ora existentes, por profissional ou empresa especializada a
ser contratada par licitaçao ate a final de 2019.

Paragrafo Primeiro - 0 CRM instaurará comissão extraordinária conjunta corn as funcionários em nümero de 6
pessoas (3 conselheiros e 3 funcionários), corn colaboracao da administracao e do RH do CRMDF, para eiaboraçao
do Termo de Referência para licitaçao de empresa, acompanhamento e fiscalizaçao dos trabalhos a serem feitos
pela empresa contratada.

Parágrafo Segundo - Após a entrega do termo por parte da comissão, este deverá ser encaminhado
imediatamente ao Setor de Compras e Licitacäes.

Paragrafo Terceiro - 0 CRMDF assegurará a existéncia de rubrica em seu orçamento no ano de 2019 para a
realizaçao do certame, corn possibilidade de execucao do mesmo ainda em 2019 caso exista disponibilidade
orcamentária.

QUALIFICAcAO/FORMAcAO PROFISSIONAL

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - QuALIFIcAçA0 E FORMAçAO PROFISSIONAL

o CRM-DF poderá proporcionar de acordo corn a disponibilidade orcarnentária e a criteria da Diretoria, cursos de
aprimoramento profissional a todos os empregados, de acordo corn a demanda configurada em pesquisa prévia,
visando a qualificação do empregado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DISPENSA DE EMPREGADO PARA ESTAGIO OBRIGATORIO

So CRM-DF dispensará o empregado estudante universitário para estágio obrigatorio previsto em curriculo, pelo
tempo equivalente ao mesmo, mediante comprovação da instituiçao de ensino e corn reposicão de 50% dessas
horas.

AVALIAcAO DE DESEMPENHO

CLAUSULA VIGESMA TERCEIRA - PRoMoçAo POR MERECIMENTO

o CRM-DF promoverá seus empregados, par merecimento, conforme o artigo 4.1 do Normativo de Pessoal -
Progressao Funcional.

Para avaliacão dos empregados corn essa finalidade valerá as critérios definidos pela Comissão, que será formada
par membros da Diretoria, funcionários e auxilio do Departamento de Recursos Humanos.

Paragrafo Unico - As avaiiacães deveräo contar corn a participacao das chefias.

NORMAS DISCIPLINARES
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CLWSULA VIGESIMA QUARTA - PENAS DISCIPLINARES

Fica assegurada que, para qualquer pena disciplinar Cu ilicitude cometida pelo empregado, conforme disposto no
art. 33, da Resolucao CRM-DF n 0 232/2007, serã cumprido o disposto nos artigos ri. 0 34 ao 40, da mesma
Resolucão.

ADAPTAcA0 DE FuNcAo

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - READAPTAcA0 FUNCIONAL E REsTRIçA0 DE FuNçAo

Aos empregados que apresentarem comprometimento, parcial e permanente ou parcial e temporàrio de saUde,
fisica ou psiquica, ficam asseguradas medidas para readaptacao funcional ou restricao de funcâo, de modo a que
Ihes sejam atribuidas atividades compativeis corn sua capacidade fisica ou psiquica. Conforme parecer emitido pela
Medicina do Trabalho.

.
	

ASSEDIO MORAL

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - ASSEDIO MORAL

A Diretoria se compromete a coibir a prática de assédio moral dentro do CRM-DF. 0 CRM-DF dever6 permitir
iniciativas corn a devida apreciacão e aprovacäo da Diretoria, que visem a prevenir a ocorréncia de assédio moral,
como palestras, entre outras acöes.

ESTABILIDADE GERAL

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - ESTABILIDADE

Fica assegurada pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal a estabilidade no emprego prevista no
artigo 81 , inciso VIII, da Constituicào Federal de 1988.

S Paragrafo Unico - ESTABILIDADE NO PROCESSO ELEITORAL DO CRM-DF: 0 CRM-DF garante ser vedada a
dispensa de empregados no periodo compreendido entre os 06 (seis) meses que antecederern as eleicoes de
quaisquer dos respectivos cargos patronais eletivos e diretivos ate os 06 (seis) meses sucessivos a posse nestes
mesmos cargos, exceto os cargos comissionados.

OUTRAS NORMAS DE PESSOAL

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - TRANsPosIçAo PARA RJU

O CRM-DF, havendo possibilidade legal, verificará a possibilidade da transposição do regime de trabalho de seus
empregados para o RJU - Regime JurIdico Unico.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - RESPOSTA A PETIcOEs, REQUERIMENTOS E INF0RMAcOEs
PESSOAIS E TRABALHISTAS
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Os empregados terão direito a respostas formais e escritas a peticoes e requerirnentos relacionados a questöes
trabáihistas que dirijam a Diretoria.

CLAUSULA TRIGESIMA - PESSOAS COM DEFICIENCIA

O CRM-DF se obriga a cumprir, no que couber, as determinacoes da Lei n o 13.146, de 06 de juiho de 2015, que
institui a Lei Brasileira de lnclusão da pessoa corn Deficiência (Estatuto da Pessoa corn Deficiência), e do artigo 27
da CONVENçAO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS 0DM DEFICIENCIA, que determina que adaptacoes
razoáveis sejam feitas nos locais de trabalho para pessoas corn deficiência.

JORNADA DE TRABALHO - DURAçAO, DISTRIBUIçAO, CONTROLE, FALTAS
DURAcAO E HORARIO

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - JORNADA DE TRABALHO

•
A jornada de trabaiho dos servidores do CRMDF será de 30 (trinta) horas semanais, em dois turnos, sendo o
primeiro das 08h as 14h e o segundo das 12h as 18h, corn repouso diário de 15 (quinze) rninutos dentro dos turnos
supramencionados, desde que obedecidas as regras das profissôes regularnentadas.

Parágrafo Primeiro - Fica garantido que a permuta definitiva de turno de trabalho se darà rnediante negociacão
entre funcionário e chefia corn a aprovacão da Diretoria.

Parágrafo Segundo - Fica garantida a compensacão do horário extraordinário de trabalho ate o limite de 30 horas
rnensais, que deverão ser cornpensadas de acordo corn aprovacäo do CRM-DF. Quando não houver a possibilidade
de cornpensaçäo, fica garantido o pagamento das referidas horas, nas condiçoes estabelecidas em lei.

Parágrafo Terceiro - Fica garantido, ainda, que para efeito de compensacão de horas extras, se utilizarão os
mesmos critérios de cálculo usados para pagarnento de horas extras realizadas.

Parágrafo Quarto - 0 CRM-DF fornecerá ao empregado que cumprir jornada extraordinária superior a 2 (duas)
horas no mesmo dia, auxilio alimentacào no valor de 50% (cinquenta por cento) do valor total do auxilio alimentacâo
diário, enquanto que, na eventualidade de realizacao de trabalho extraordinário superior a 4 (quatro) horas, será
concedido auxilio alimentacao integral.

FALTAS

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - H0M0L0GAcA0 DE ATESTADOS JUNTO AO SERVIO DE
MEDICINA DO TRABALHO

Os atestados medicos deverão ser homologados junto a medicina do trabatho a partir do 30 dia de afastamento.

OUTRAS DISP0SIcOES SOBRE JORNADA

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - BANCO DE HORAS

Fica assegurada a criaçäo de banco de horas para os empregados deste CRM-DF, corn a finalidade de compensar
eventuais horas trabalhadas além da jornada normal de trabalho ou de horários que eventualmente näo puderem
ser cumpridos pelos empregados, segundo os critérios firmados.

Paragrafo Primeiro - De acordo corn o Artigo 59 da Consolidacão das Leis do Trabalho, fica instituido o banco de
horas, peto qual é perrnitida a compensacão pela correspondente dirninuicäo ou acréscirno, em outro dia, de horas
laboradas além do horario normal de expediente ou de eventuais horas näo cumpridas pelos empregados, Iançadas
corno crédito ou débito junto ao Conselho Regional de Medicina - CRM-DF
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ParAgrafo Segn. - Os horrios da jornada normal de trabaiho dos empregados, bern corno o intervalo para
alimentacão e repouso, deverão ser devidamente cumpridos, servindo o banco de horas para casos excepcionais
em que for solicitado laboro além da jornada normal e/ou para compensação de horários näo cumpridos pelos
em p regad os

j-agrafo Terceiro - 0 saldo credor ou devedor de cada empregado, no banco de horas, so poderá ser
movimentado da seguinte forma:

I. Quanto ao saldo credor:

a)Corn reduçao da jornada diana de trabaiho;

b)Corn a supressão do trabalho em dias da semana;

c)Mediante folgas adicionais;

d) A compensação do saldo credor será prograrnada entre o funcionário e a chefia do departamento em que o
mesmo estiver lotado, sernpre no interesse do departamento e do CRM-DF, obedecidos os prazos estabelecidos no
parágrafo nono desta cláusula. Será enviada comunicacão ao Departamento de Recursos Humanos. No caso de
nao acordo a decisáo ficará a cargo da Diretoria.

II.Quanto ao saldo devedor:

a)Pela prorrogacão da jornada diana de trabaiho;

b)Pelo trabaiho em dia de sabado, quando autorizado pela diretoria;

c)A compensacão do saldo devedor será programado entre o funcionário e a chefia do departamento em que o
mesmo estiver lotado, sempre no interesse do departamento e do CRM-DF, obedecidos os prazos estabelecidos no
paragrafo nono desta clãusula. Serb enviada comunicação ao Departarnento de Recursos Humanos.No caso de não
acordo a decisão ficará a cargo da Diretoria

Paragrafo Quarto - As horas a serem creditadas Cu debitadas no banco de horas deverão ser previamente
autorizadas pelo chefe do respectivo departamento/setor.

Parágrafo Quinto - E vedado qualquer tipo de cornpensacäo de horários no intervalo para alimentacão e repouso.

Paragrafo Sexto - As horas a serem excedidas na jornada normal de trabalho, deverão ser autorizadas pela chefia
imediata, não devendo ultrapassar duas horas.

Parágrafo Sétimo - A cornpensacao dos créditos ou débitos constantes do banco de horas será efetuada na
proporcão de uma para uma, Cu seja, sem acréscimo de adicionais.

Parágrafo Oitavo - Näo integrarao o banco de horas:

.
Na auséncia de justificativa legal, as faltas ao serviço seräo descontadas na foiha de pagarnento do mês
subsequente.

Parágrafo Nono - 0 fechamento do Banco de Horas dar-se-á semestralmente em trinta e urn de marco e trinta de
setembro.

Parágrafo Décimo - 0 saldo existente no Banco de Horas, nas datas acima estipuladas, sera automaticamente
pago (se tiver crédito) ou descontado (se tiver débito) do empregado em foiha de pagamento, respeitando o
parágrafo 30 desta cláusula.

Paragrafo Décimo Primeiro - Na ocorréncia de rescisão contratual, seja qual for o motivo, o saldo existente no
banco de horas na data da emissão ou no término do aviso prévio trabaihado (Se houver) será automaticamente
pago ao empregado (Se tiver crédito) ou dele descontados (se tiver débito).

Parãgrafo Décimo Segundo - 0 Departamento de Recunsos Humanos dará conhecimento aos empregados de
seu saldo de horas, ate o oitavo dia Util do mês de vencimento do semestre refenente ate o ültimo dia do mès
anterior em que será fechado o banco de honas, conforrne previsto no paragrafo nono desta Cláusula Vigesima
Oitava.

Paragrafo Décimo Terceiro - Na ocorrência de rescisão contratual, seja qual for o motivo, o saldo existente no
banco de horas na data da emissão ou no término do aviso previo trabaihado (se houver) será automaticamente
pago ao empregado (se tiver crédito) ou dele descontadas (se tiver débito).

Paragrafo Décimo Quarto - 0 CRM-DF promoverã a adequacao do equipamento de registro de ponto de maneira
a possibilitar que o prOprio empregado faca a contagem de suas horas faltantes ou trabaihadas.
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FERIAS E LICENAS
ouRAcAo E CONCESSAO DE FERIAS

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - FERIAS

ApOs completados 12 (doze) meses de efetivo trabalho, o empregado terá direito a gozo de 30 dias de férias anuais
remuneradas, indiscrirninadarnente.

jgrafo Primeiro - 0 empregado poderá optar pelo gozo de seu periodo de férias nas seguintes condicoes,
inclusive funcionários acima de 50 anos:

a)em perlodo integral;

b) em 2 (dois) periodos de 15 (quinze) dias cada urn ou de 10 (dez) e 20 (vinte) dias cada, recebendo a tItulo de
adiantamento a importância equivalente aos 30 (trinta) dias no inicio do gozo do primeiro perodo;

c) quando o empregado optar pela conversão de 113 em abono pecuniário, este poderá ser gozado em dois
periodos de 10 (dez) dias;

d) na hipOtese do gozo das férias em 2 (dois) periodos, o segundo periodo so poderá ser gozado pelo rnenos 30
(trinta) dias apOs o primeiro perIodo;

e)o requerimento de férias deverá explicitar iniclo e térrnino do(s) periodo(s) de férias.

f) e garantido o recebirnento de auxilio alimentacão durante o periodo de férias e licencas.

Paragrafo_Segj	 - 0 empregado poderá optar pelo parcelamento do adiantamento de férias, em ate 6 (seis)
parcelas iguais e consecutivas, iniciando-se o desconto no mOs subsequente ao recebimento do mesrno.

Parigrafo Terceiro - Será facultado ao funcionário a conversão de 113 do periodo de férias em abono pecuniário,
obrigando-se o CRM-DF a cumprir o determinado no artigo 143 da Consolidacão das Leis Trabalhistas, desde que
requerida a conversão ate 15 dias antes de completar a perlodo aquisitivo.

FERIAS COLETIVAS

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - RECESSO DE FINAL DE ANO

0 CRM/DF concederá a todos Os empregados, recesso de final de ano, remunerado, compreendido entre os dois
dias antes do dia de Natal ate dois dias depois do dia de Ano Novo de cada ano.

LICENA REMUNERADA

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - LICENAS REMUNERADAS E ATESTADOS MEDICOS

Além dos dias ja previstos em lei, o ernpregado poderá ausentar-se do servico, sern prejuizo da remuneracäo e da
contagem do tempo de servico, mediante a devida comprovacao, nos seguintes casos:

I) 8 (oito) dias consecutivos em caso de falecimento de conjuge, companheiro(a), ascendentes, descendentes de 10

grau ou irmãos, incluidos as dias previstos na Iegislaçao;

II)Casamento - 8 (oito) dias consecutivos, incluidos os dias previstos na legislacao.

III)Paternidade - 20 (vinte) dias consecutivos, incluidos Os dias previstos na legislacão.

IV)Maternidade - 180 (cento e oltenta dias) corn base na Lei n° 11.770 de 9 de setembro de 2008.

V) Abono - 5 (cinco) dias, não podendo ser superior a 2 (dais) dias consecutivos, durante o periodo de 12 (doze)
meses, para Os casos em que não seja possivel a apresentacão de atestados medicos ou justificativas oficiais,
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sendo vedada a sua transforrnação em horas ou perlodos.

a) - Antes ou depois das férias e do recesso de final de ano, será permitida apenas a utilizacao de 2 (dois) dias de
abono consecutivos.

VI)Aniversário - 1 (urn) dia na data de nascimento do empregado. Sempre que essa data coincidir corn finais de
semana ou feriados o benefIcio previsto nesse artigo serã gozado no dia Util imediatamente anterior ou posterior.

Paragrafo Primeiro - A Iicenca de aniversário será concedida no 10 dia ütil posterior quando ocorrer em periodo de
férias ou afastamentos medicos.

VII) Para comparecer a reuniâo em instituicão de ensino de filhos. Será concedida Iicença ao empregado para
comparecimento a reunião, no respectivo turno, em instituicöes de ensino em que seus filhos estejam rnatriculados,
condicionado a prévia cornunicacäo a chefia e comprovacao posterior.

VIII)Para acompanharnento de familiar doente - Será concedida licença ao empregado por motivo de doenca do
cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente de 10 grau, mediante justificativa da necessidade intransferIvel,
emitida por medico.

a)A licenca somente será deferida se a assistência direta do empregado for indispensável e näo puder ser prestada
simultaneamente corn o exercIcio do cargo.

b)A licenca será concedida sem prejuIzo da remuneracão do cargo efetivo ate 15 (quinze) dias por ano.

•
IX - Licenca para tratamento de saide corn complementacao de salário - Será concedida ao empregado
licenca para tratamento de saUde, a pedido ou de oficio, corn base em pericia médica, ficando os proventos a que
fizer jus a cargo do INSS, após o 150 dia de afastamento. 0 CRMDF pagarã a diferenca entre o sa$ârio do
empregado e o beneficio pago pelo INSS, do 16 0 ao 600 dia de licenca, apenas uma vez em cada exercIcio.

X - Doacão de sangue - 1 (urn) dia conforrne art. 473 da CLT.

XI - Atestados para justificativa de faltas ao trabalho - 0 CRMDF aceitará, para fins de justificativa de ausência
no trabalho, sern a necessidade de compensacão de horas, atestado de comparecimento do empregado, cãnjuge
ou companheiro, ascendente, descendente e de seus dependentes legais, quando se ausentar para consultas,
tratamentos e exames medicos, odontologicos, fisioterápicos, nutricionistas, psicolOgicos e fonoaudiolOgicos corn o
devido atestado de cornparecimento, devendo no documento constar data e hora do evento.

a) Em caso de tratarnento contlnuo, fica o empregado obrigado a apresentar relatôrio ou prescricão de indicacao do
tratamento a ser realizado, contendo a quantidade de sessöes a qual o paciente deverâ se submeter.

LICENA NAO REMUNERADA

CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA - LICENA SEM REMUNERAçAO

o CRM-DF poderã conceder Suspensao do Contrato de Trabalho a empregado pertencente ao quadro de pessoal
efetivo, por ate 02 (dois) anos, sem remuneracão, mediante autorizacão da Diretoria.

Parágrafo Prirneiro - A Suspensão do Contrato de Trabalho e condicionada a solicitacão do empregado e ao
parecer do Departamento em que o empregado esteja lotado, garantindo que sua ausência não provocará
descontinuidade dos trabalhos no Departamento e ao desenvolvimento das atividades do Conselho.

Paragrafo Segundo - Excepcionalmente o periodo poderã ser estendido por requerimento do empregado e a
critério do CRM-DF.

SAUDE E SEGURANA DO TRABALHADOR
CONDIçOES DE AMBIENTE DE TRABALHO

CLAUSULA TRIGESIMA OITAVA - coNDIcOEs DE AMBIENTE DE TRABALHO

0 CRM- DF se compromete a adotar acöes que reduzam os riscos inerentes ao trabalho dos seus empregados,
conforme as normas de saUde, higiene e seguranca vigentes no Pals e especialmente conforrne a NR 17 do
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Ministérlo do Trabaiho e Emprego.

CLAUSULA TRIGESIMA NONA - ESTUDO DE CONDIçOES DE AMBIENTE FISICO PARA 0
TRABALHO

Deveré ser solicitado junto a empresa de Medicina do Trabalho que atende ao CRMDF, anãlise das condicOes de
Trabaiho conforme estabelecido na NR 17, principalrnente nos quesitos temperatura, nivel de ruido e nivel de stress.
Estudo deverá embasar programa de meihoria de condiçOes de trabalho na empresa.

TREINAMENTO PARA PREvENcA0 DE ACIDENTES E DOENAS DO TRABALHO

CLAUSULA QUADRAGESIMA - TREINAMENTO PARA PREvENçA0 DE ACIDENTES E DOENAS DO
TRABALHO

•
0 CRM-DF poderá oferecer prograrnas que visern a qualidade de vida dos trabaihadores, quanto a prevenção de
doencas oriundas do exercIcio laboral, conforme legislacao pertinente.

ACEITAcAO DE ATESTADOS MEDICOS

CLAUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA - COLOCAçAO DE CID EM ATESTADOS MEDICOS

Não será exigido ao empregado que os atestados apresentados ao Departarnento de Recursos Humanos, corn
vistas a afastamento de atividades laborais, de ate 3 (ties) dias, informem a CID que os motivou, na conformidade
corn as normas do CFM e julgados do 1ST.

RELAçOES SINDICAIS
•	 ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA - ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO

Fica assegurado aos Diretores do SINDECOF ou pessoas por ele credenciadas, o Iivre acesso aos recintos de
trabaiho, para distribuiçao de botetins, convocacöes, e para efetuar sindicalizacoes, desde que não causem
prejuizos a execucão das tarefas diárias e que seja previarnente encarninhada solicitação a Diretoria/Adrninistracão
do CRM-DF, no prazo minimo de 24 (vinte e quatro) horas.

CLAUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA - QUADRO DE AVISOS

o CRM-DF colocará a disposição dos empregados e/ou SINDECOF, ern local de fadl acesso e visibilidade, quadro
de aviso para a fixacao de cornunicados, inforrnacoes e convocacöes.

REPRESENTANTE SINDICAL
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CLUSULA QUAD RAGESIMA QUARTA - DELEGADO SIN DICAL

o SINDECOF-DF prornoverá eleicáo no CRM-DF para escolha de 03 (très) delegados sindicais, corn mandato de
urn ano e estabilidade na forma do art. 543 da CLT e do art. 8°, inciso VII da Constituicäo Federal de 1988.

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA - LIBERAçA0 DE DIRIGENTE SINDICAL

o CRM-DF garantirá a frequencia livre dos membros da diretoria do SINDECOF e FENASERA - Federacao
Nacional dos Trabalhadores das Autarquias de Fiscalizacao do Exercicio Profissional, a atividades para
desempenho de suas funcoes sindicais, sem prejuizo ao contrato de trabalho e beneficios existentes na época da
liberacao, e mediante solicitacäo encaminhada corn antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, desde que
nao causem prejuizos a execucäo das tarefas diârias.

ACESSO A INF0RMAcOES DA EMPRESA

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEXTA - CADASTRO GERAL DE TRABALHADORES

Para fins de garantia da representatividade sindical do SINDECOF-DF junto a FENASERA e dernais entidades
sindicais, o CRM-DF garantirá o fornecimento anual da relacao nominal de todos Os empregados, cargos e local de
trabalho (Precedente Normativo n.° 111).

CONTRIBUIcOES SINDICAIS

CLAUSULA QUADRAGESIMA SETIMA - MENSALIDADE SINDICAL

o CRM-DF descontarã as mensalidades sindicais, correspondente a 1% (urn por cento) dos salãrios bãsicos dos
empregados sindicalizados, em folha de pagamento, mediante autorizacao escrita dos mesmos, repassando ao
SINDECOF o valor descontado e a respectiva relaçao nominal corn os valores, no rnáximo em ate 5 (cinco)
dias após o pagamento dos salários (arts. 5 0 e 80 da Constituicão Federal de 1988, arts. 545 e 513 da CLI).

OUTRAS DIsPOSIcOES SOME REPRESENTAcAO E ORGANIZAçAO

CLAUSULA QUADRAGESIMA OITAVA - REPREsENTAçA0 SINDICAL

Cabe ao SINDECOF-DF a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em
questOesjudiciais ou administrativas, conforme disposto no inciso Ill do artigo 8 1 da Constituicao Federal de 1988.

DIsPosIçOEs GERAIS
DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLAUSULA QUADRAGESIMA NONA - AcAo DE CUMPRIMENTO DE LEGITIMIDADE

o SINDECOF-DF é parte legitima para propor, em nome da categoria, acão de curnprimento na justica do trabalho,
em relaçäo as cláusulas do presente Acordo Coletivo de Trabaiho, conforme disposto no capitulo II do artigo 8° da
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Constituicão Federal DE 1988 e no artigo 513 letra Ada CLT.

REN0vAcA0/REscIsAo DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLAUSULA QUINQUAGESIMA - DEMAIS DISPOSITIVOS SOBRE VIGENCIA

Não havendo nova documento para as próximos perlodos, continuarão em vigor as Clãusulas Socials e Sindicais
estabelecidas neste Acordo Coletivo de Trabaiho, ate que novo instrumento seja firmado

OUTRAS DISPOSIcOES

CLAUSULA QUINQUAGESIMA PRIMEIRA - PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

o CRM-DF publicará em rneio de comunicação, obrigatário e necessário, bern coma em sua rede de computadores
e/ou em sua pâgina na Internet os atos e normativos püblicos que editar, desde que não contrariern as normas
aplicáveis, de modo a garantir a sociedade e aos seus empregados amplo conhecirnento de seus atos, em
cumprimento a Lei da Transparencia (Lei Complementar 131/2009) e relatOrio do Tribunal de Contas da União -

DOUGLAS DE ALMEIDA CUNHA
PRESIDENTE

SIND EMPREG CONS ORD FIS PROF ENTID COLIG AFINS

JAIRO MARTINEZ ZAPATA
PRESIDENTE

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO DISTRITO FEDERAL

ANEXOS
.
	

ANEXO I - ATA ASSEMBLEIA

Anexo (EQE)

ANEXO II - LISTA DE PRESENA

Anexo (EQE)

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