
A IMPORTÂNCIA DO 
SISTEMA SINDICAL 
PATRONAL PARA O 

SETOR SAÚDE

CNSaúde
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

O Sindhospe - Sindicato dos Hospitais de Pernambuco, Clínicas, Casas 
de Saúde e Laboratórios do Estado de Pernambuco é o Sindicato 
Patronal de todos os serviços médico-hospitalares privados (com e 
sem fins lucra�vos) Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios, 
Consultórios Médicos e Odontológicos de todo o Estado de 
Pernambuco.

Publicações (Jornais, circulares com informações em geral, leis, decretos, portarias, etc); Assessorias jurídicas Gratuitas; 
Descontos e Gratuidades em parceiros do SINDHOSPE; Cursos, palestras, simpósios, fóruns, jornadas, seminários, 
congressos, com descontos ou gratuitos; Classificação de Porte dos estabelecimentos; Par�cipação câmaras técnicas, 
programas e projetos; Par�cipação nas discussões de Convenções Cole�vas, entre outros.

Representa mais de 1500 unidades de saúde 

Possui mais de 200 associados

Os associados tem acesso a serviços e bene�cios exclusivos

Realiza Convenções Cole�vas com 14 sindicatos laborais

Alguns serviços ofertados aos associados

A importância de Contribuir com o Sistema Sindical Patronal de Saúde
A Assessoria Jurídica da FENAESS integra o Conselho Jurídico da CNSaúde, par�cipando a�vamente das discussões de interesse dos 
associados no âmbito nacional, interpretando normas, acompanhando processos legisla�vos junto ao Congresso Nacional e elaborando 
ações cole�vas em prol da categoria: Ação cole�va contra o COFEN visando que o Conselho seja compelido a deixar de expedir normas que 
tenham por objeto estabelecimento de parâmetros para dimensionar o quan�ta�vo mínimo dos profissionais de Enfermagem nos hospitais 
e estabelecimentos de serviços de saúde; REFORMA TRABALHISTA: Trabalhamos fortemente, junto à CNSaúde e aos setores per�nentes, 
para demonstrar a necessidade da modernização e do equilíbrio das relações de trabalho no setor. Dentre as pautas defendidas e incluídas 
nas novas regras estão: a Jornada 12x36, a Terceirização, o Afastamento da Gestante Lactante, o Negociado sobre  o Legislado, o  Trabalho 
Intermitente, dentre outros pontos; TERCEIRIZAÇÃO: Para as empresas do setor Saúde, a regulamentação traz segurança jurídica e permite 
ampliar a oferta de serviços à população.

Por meio de nossas convenções: Permite-se regimes especial de trabalho tais como escalas de 5 x 1, 6 x 1 e jornadas de 12 x 36 e 12 x 60, 
tendo em vista que não havendo previsão em convenção destas jornadas especiais todas horas excedentes a oitava são consideradas 
como horas extras, de acordo com Art. 58 e Art. 59 da CLT combinado com o Art. 7. Inciso XIII da Cons�tuição Federal; Banco de horas com 
período superior aos seis meses previsto no Art. 59 § 5º da CLT; Empregador suspender a entrega do vale transporte ao emprego caso o 
cartão de acesso esteja com valor excessivo de créditos; Troca de feriados para algumas categorias; Bene�cios como, auxílio creche e vale 
refeição sem que estes integrem o salário do empregado e componham a remuneração; Salário proporcional a quan�dade de dias 
trabalhados na semana ou dia; entre outros. Além disso, o departamento jurídico do Sindhospe possui diversos entendimentos benéficos 
de acordo com a reforma trabalhista.

O Sindhospe possui Convenções Cole�vas firmadas com 14(quatorze) Sindicatos Laborais e estes documentos são 
sumariamente registrados no Ministério do Trabalho, tornando-se com efeitos vigentes para todos os 

estabelecimentos de saúde privados do Estado de Pernambuco, sendo todas elas validadas por Comissões de 
Negociações com par�cipação de Unidades de Saúde associadas de cada segmento.

A Contribuição Assistencial, que segue junto a esta car�lha, refere-se à todo o contexto acima exposto da 
atuação do Sistema Sindical Patronal, inclusive em todas as conquistas e bene�cios registrados nas 

14(quatorze) Convenções Cole�vas de Trabalho que o Sindhospe realiza anualmente com os sindicatos 
laborais, sendo u�lizados por cada estabelecimento e reconhecido integralmente pelo Ministério do Trabalho.

Mais informações entre em contato:

(081) 3222-6060 | contato@sindhospe.org.br

ASSOCIE-SE AO
SINDHOSPE:

Mensalidade R$ 135,00
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