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SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES 
CIRCUNVIZINHAS, CNPJ n. 26.619.254/0001-86, neste ato representado(a) por seu Tesoureiro, Sr(a). 
ANTONIO AFONSO FERREIRA e por seu Presidente, Sr(a). VANIA MARIA AZEVEDO DE OLIVEIRA; 
  
E  
 
ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS, CNPJ n. 01.585.595/0001-57, neste ato 
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). CLAUDIO FRANCISCO CABRAL; 
  
celebram o presente TERMO ADITIVO DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições 
de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE  
 
As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo de Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de 
janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 e a data-base da categoria em 01º de janeiro.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
O presente Termo Aditivo de Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) 
acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem , 
Auxiliares de Enfermagem do Trabalho, Atendentes, Técnicos de Laboratórios, Técnicos e Auxiliares 
Administrativos e Serviços Gerais nos Estabelecimentos de Saúde e Odontológicos, (Técnicos e 
Auxiliares de Enfermagem com representação suspensa temporariamente por meio de decisão 
liminar), com abrangência territorial em Aparecida De Goiânia/GO, Goiânia/GO e Senador Canedo/GO.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO  
 
 

Fica assegurado a todos os empregados beneficiados pelo presente Acordo Coletivo de Trabalho o reajuste 
de 4,00 % (quatro inteiros por cento), com vigência a partir de 01 de janeiro de 2019. 

§ 1º - Os salários mínimos profissionais a partir de 01/01/2019 passam a ser os seguintes: 

        



        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

Cargos Piso sal. atual Com reajuste 

      4,00% 
Recepcionista R$   1.294,49  R$             1.346,27 

Serviços Gerais R$   1.023,24  R$             1.064,17 

Técnico em Laboratório 24h R$   1.785,09  R$             1.856,49 

Técnico em Laboratório 36h R$   2.231,47  R$             2.320,73 

Técnico em Laboratório 44h R$   3.124,04  R$             3.249,00 

Auxiliar de Laboratório 24h R$ 1.023,24  R$             1.064,17 

Auxiliar de Laboratório 36h R$   1.532,65  R$             1.593,96 

Auxiliar de Laboratório 44h R$   2.070,02  R$             2.152,82 

  

§ 2º- O salário dos Auxiliares de Gesso, de Eletrocardiograma, de Eletroencefalograma, e demais que por 
analogia de funções se assemelhem será R$ 1.346,27. 

§ 3º - Não se aplica em razão de suas proporcionalidades, a proporção de salários para as jornadas 12X36. 

§ 4º - Fica estabelecido como o menor piso da categoria abrangida por este Sindicato o piso de Auxiliar de 
Serviços Gerais de 44 horas semanais.   

§ 5º - Fica estabelecido as diferenças salariais decorrentes do presente reajuste serão pagas junto com os 
salários de abril e maio/2019. 

 
 

Relações de Trabalho –  Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades  
 

Outras normas de pessoal  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - DOS DIREITOS GERAIS DOS TRABALHADORES  
 
 

Constituem direitos dos empregados além dos previstos em Lei e Acordo Coletivo de Trabalho em vigor: 

a) Nos termos do art. 394-A da CLT, sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional 
de insalubridade, a empregada gestante ou lactante deverá ser afastada de:  



a.1) atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a gestação e lactação; e 

a.2) atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, quando apresentar atestado de saúde, 
emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a gestação.  

b) FALTAS JUSTIFICADAS - A legislação trabalhista admite determinadas situações em que o empregado 
poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário. Portanto, as dispensas legais são 
contadas em dias de trabalho, dias úteis para o empregado. Quando a legislação menciona "consecutivos", 
este é no sentido de sequência de dias de trabalho, não entrando na contagem: sábado que não é 
trabalhado, domingos e feriados. 

  

I - Recebimento da TAXA DE AMBIENTE FECHADO para os empregados que prestam serviços em 
Centros Cirúrgicos, UTIs, CTIs, Quimioterapia, Esterilização e hemodiálise, e radioterapia, equivalente a 
40% (quarenta por cento) do salário mínimo nacional. 

 
 

Relações Sindicais  
 

Contribuições Sindicais  
 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA TAXA NEGOCIAL/ASSISTENCIAL E MENSALIDADE SINDICAL  
 
 

Em cumprimento ao determinado no acordo firmado entre estes sindicatos e o Ministério Público do 
Trabalho, as empresas descontarão de todos seus empregados, filiados ou não ao sindicato, em favor do 
Sindicato dos Trabalhadores em Serviços de Saúde da Rede Privada do Município de Goiânia e Cidades 
Circunvizinhas, o valor equivalente a 6,0%(seis inteiros por cento) do salário base de cada empregado, 
dividido em três parcelas iguais de 2,0%(dois inteiros por cento) nos meses de março, julho e outubro, a 
título de Contribuição Negocial. Nesses meses de desconto da TAXA NEGOCIAL/ASSISTENCIAL não 
haverá cobrança de mensalidade sindical. Nos meses em que ocorrerem o desconto da taxa 
negocial/assistencial, não haverá desconto da mensalidade sindical dos empregados filiados ao STS.  

 § PRIMEIRO - A mensalidade sindical, que será o custeio e manutenção da sede recreativa do Sindicato 
dos trabalhadores e outros benefícios, será descontada somente dos trabalhadores sindicalizados, no valor 
de R$ 16,00 (dezesseis reais), a partir de 01/03/2019. Este pagamento será feito apenas pelo titular que 
dará direito ao uso diário das dependências da sede recreativa, inclusive dos dependentes diretos, 
mediante autorização por escrito ao empregador, para que seja efetuado o desconto. 

 § SEGUNDO - O recolhimento das importâncias arrecadadas, na forma prevista nesta Convenção, deverá 
ser pago diretamente na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, à Rua 233, nº1.509, Setor 
Universitário, Goiânia/Go, ou nas agências da Caixa Econômica Federal, em guias próprias que poderão 
ser adquiridas gratuitamente no site do sindicato (www.sts.org.br), até o sexto dia útil do mês subsequente 
ao do desconto. 

A empresa deverá remeter uma cópia da guia contendo nome, salário e desconto do empregado ao 
Sindicato até 5 dias após o pagamento. 

 § TERCEIRO - O procedimento previsto no caput desta cláusula deverá ser executado para todos os 
recolhimentos feitos a favor do sindicato dos trabalhadores. 

 § QUARTO - O recolhimento das importâncias arrecadadas na forma deste termo sofrerá acréscimo de 2% 
(dois por cento) de multa nos primeiros trinta dias de atraso, com adicional de 2% (dois por cento) por mês 

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/salarios_variacoes_ponto.htm
http://www.sts.org.br/


subsequente, além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, independente de cobrança judicial. 

§ QUINTO - As deliberações aqui contidas, aprovadas em Assembleia Geral, servem como autorização 
expressas nos termos do art. 462 da CLT. Portanto, nos termos art. 545, da CLT, os empregadores ficam 
obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados as contribuições devidas ao sindicato. 

§ SEXTO – A Assembleia que instituiu as contribuições desta cláusula foi realizada no dia 13 de dezembro 
de 2019, ratificada pela Assembleia Geral de 20/02/2019, ficando ressalvado o direito de oposição por meio 
de carta individual do trabalhador não filiado ao STS, entregue pessoalmente na sede do Sindicato ou 
enviada para o email: stsgoiania@gmail.com ou WhatsApp (062) 98483-0511. 

§ SÉTIMO – Os empregados que não concordarem com o desconto da taxa negocial poderão fazer 
oposição, por meio de carta individual enviada ao Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, até o dia 10 de 
março de 2019. No entanto, o trabalhador que fizer oposição ao desconto perde direito a todos os 
benefícios previstos nesta convenção coletiva de trabalho, exceto o reajuste previsto no caput da Cláusula 
Terceira. 

§ OITAVO – A presente cláusula terá vigência de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Outras Disposições  
 

 
CLÁUSULA SEXTA - DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
 

O presente Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho prevalecerá sobre qualquer Convenção Coletiva 
de Trabalho ou Sentença Normativa, relativos ao período de abrangência do presente instrumento coletivo. 

§ 1º - Com o presente acordo fica revogada a primeira parte do parágrafo único da Clausula Quinta do 
Acordo Coletivo de Trabalho em vigor. 

§ 2º - O não cumprimento de qualquer cláusula deste ACORDO COLETIVO pelas partes implicará em multa 
de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor do seu salário base. 

§ 3º -  As partes se comprometem em orientar o fiel cumprimento do presente Acordo Coletivo de Trabalho. 

 

 

 

ANTONIO AFONSO FERREIRA  

Tesoureiro  

SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES 

CIRCUNVIZINHAS  

 

 

 

VANIA MARIA AZEVEDO DE OLIVEIRA  

Presidente  

SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES 



CIRCUNVIZINHAS  

 

 

 

CLAUDIO FRANCISCO CABRAL  

Presidente  

ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS  

 

 
 

ANEXOS  
ANEXO I - AGE ACG 20-02-2019  

 
 

Anexo (PDF) 

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