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TABELA DE SALÁRIO 2008 ATRAVÉS DE SENTENÇA ARBITRAL N.º 41/2008 
 
Para os empregados da categoria profissional que trabalhem em Consultórios Médicos, 
Consultórios Odontológicos, Clínicas Médicas e similares, Clínicas Odontológicas e similares, fica 
assegurado, com efeito financeiro a partir de 01 de abril de 2008 os seguintes pisos salariais: 
 
 Categoria “A” – Consultórios  e clínicas médicas, clínicas odontológicas e 
empresas locadoras de mão de obra na área de saúde. 
 

CATEGORIA “A” 
  
         A) Empregados em THD ....................................................... = R$ 554,00 
         B) Empregados em ACD e Aux em Odontologia  ..................= R$ 463,00 
         C) Técnico de Enfermagem ....................................................= R$ 554,00 
         D) Atendentes, Recepção e Burocracia................................. = R$ 445,00 

E) Serviço Gerais.................................................................... = R$ 422,00 
F) Motoristas e Motoqueiros .................................................. = R$ 633,00 

 
  
 Categoria “B” – Clínicas Geriátrica 
 

CATEGORIA “B” 
  
          A) Técnico de Enfermagem ...................................................= R$ 555,00 
         B)  Acompanhante Geriátrico ................................................= R$ 463,00 
         C) Atendentes, Recepção e Burocracia................................. = R$ 445,00 

D) Serviço Gerais.................................................................... = R$ 422,00 
E) Motoristas e Motoqueiros .................................................. = R$ 633,00 

 
 
Obs.: O piso salarial constante no item A é devido apenas aos empregados que possuem curso 
técnico. O piso salarial constante no item B é devido a todos que possuem o curso de auxiliar em 
odontologia e com inscrição no CRO. 
 
Obs.: Aos empregados que recebem remuneração superior aos pisos salariais, será concedido 
um reajuste salarial de 5,5%, incidentes sobre os salários percebidos em 01/04/2007. 
 
 
Obs.: Aos empregados que trabalham diretamente ou indiretamente com o paciente, fica 
assegurado o adicional de insalubridade será calculado nos termos da legislação vigente 
(CLT  e Portaria 3.214/78). A perícia Médica é obrigatória conforme a CCT- 2008. 



Continua ... 
 
Obs.: Os empregadores deverão descontar dos empregados, em favor do Sindicato Obreiro, a 
seguinte contribuição, prevista na Convenção Coletiva em vigor: 

 
- CONTRIBUIÇÃO PROFISSIONAL DECORRENTE DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA – 6% 

(seis por cento) em três parcelas de 2% (dois por cento) do piso salarial da categoria nos 
meses de julho, agosto e setembro de 2008. O repasse do valor descontado pelo 
empregador ao empregado deverá ser feito por procurador credenciado pelo Presidente ou 
pela conta corrente bancária do Sindicato Obreiro (SINDCLIN) na Caixa Econômica 
Federal - Operação :003 – Número 11068-4 – Agencia: 0651 – Recife – PE. 
 

Ao empregado é permitido que se oponha ao desconto mediante documento, cujo 
formulário encontra-se a sua disposição na sede e sub-sede do sindicato obreiro, no prazo 
de 10 (dez) dias após a intimação da presente sentença arbitral as partes interessadas. 
 
  

*** DIREITOS DOS EMPREGADOS POR FORÇA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO: 

 
1) Feriado da categoria (12 de maio),  recebimento do dia trabalhado com 100%; 
2) Horas extras: duas primeiras horas acrescidas em  50% e  demais acrescidas em 100%; 
3) Assistência médica ambulatorial pelo empregador p/ o empregado, na especialidade do 

estabelecimento; 
4) Plano odontológico gratuito ao empregado pago pelo empregador; 
5) Programa de Saúde da Mulher (Para os empregados em consultórios odontológicos e 

Clinicas Odontológicas); 
6) Auxílio creche; 
7) Licença paternidade de 5 dias; 
8) Licença gestante para adoção de 120 dias, para empregadas que adotem crianças 

judicialmente na faixa de idade de 0 à 12 meses; 
9) Estabilidade da gestante no empregado até 60 dias, após o término da licença de 120 dias; 
10) Licença por aborto de 30 dias, a empregada que tenha a gravidez interrompida; 
11) Qüinqüênio; 
12) PROCENTRE (Programa do Centro de Treinamento e Qualificação Profissionalizante em 

Saúde de Pernambuco). 
 
Caso haja descumprimento de qualquer das cláusulas da CCT pelo empregador ao 
empregado, ficará o empregador obrigado a pagar a multa de um piso salarial da 
categoria profissional a favor de cada empregado.  
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