EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária – Negociações Coletivas 2021.
Pelo presente Edital, o Presidente do SINDHOSBA, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os
integrantes da categoria econômica representada pelo SINDICATO DOS HOSPITAIS E
ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA SINDHOSBA, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária Virtual, a ser realizada no dia 14 de
abril de 2021, às 16h00min em primeira convocação e às 16h30min em segunda e última convocação
com qualquer número de participantes, remotamente, via internet, na Plataforma Google Meet, através
do link http://meet.google.com/ewm-vshf-rdq para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
a. Designação de um Comitê que será responsável pelo processo negocial, junto aos sindicatos
profissionais, listados abaixo, da área de saúde e defender judicialmente os interesses da categoria
se suscitado dissídio coletivo, inclusive para arguir preliminares processuais nos termos do que
garante a Constituição Federal e legislação vigente, em especial o que dispõe o art. 114, § 2º;











SEEB - Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia;
SINDIFARMA – Sindicato dos Farmacêuticos do Estado da Bahia;
SINDISAÚDE Sindicato dos Trabalhadores em Santas Casas, Entidades Filantrópicas,
Beneficentes e Religiosas e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Bahia;
SINPSIBA - Sindicato dos Psicólogos no Estado da Bahia;
SINDIMED - Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia;
SINDIMAGEM - Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia do Estado da Bahia;
SASB - Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado da Bahia;
SINDNUT - Sindicato dos Nutricionistas no Estado da Bahia;
SINFITO – Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais do Estado da Bahia;
SINDESSPAR - Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Saúde de Paulo Afonso e 10ª
Região – Rede Privada.

b. Exame, discussão e votação da pauta de reivindicações apresentadas pelos Sindicatos Profissionais,
listados acima – Data Base: 01/05;
c. Deliberar sobre proposta conciliatória da Categoria Econômica e autorizar o SINDHOSBA, a
instaurar Dissídio Coletivo, se necessário;
d. Debater e deliberar sobre a Contribuição Negocial Patronal, a ser estabelecida em caso de acordo,
Convenção ou Dissídio Coletivo, bem como métodos de cobrança de eventuais inadimplências
referentes aos exercícios: 2017, 2018, 2019 e 2020.
Considerando a relevância das matérias a serem debatidas, é imprescindível a presença dos
Proprietários e Diretores de Estabelecimentos de Serviços de Saúde, devendo estes na
hipótese de impedimento, serem representados pelo Diretor ou Sócio, legalmente habilitado,
mediante procuração, de modo que as decisões da Assembleia representem o interesse geral
da categoria econômica.
Salvador, 07 de abril de 2021

Raimundo Carlos de Souza Correia –Presidente SINDHOSBA

