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Imprimir  Salvar

TERMO ADITIVO A ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2019/2019 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: GO000382/2019
DATA DE REGISTRO NO MTE: 27/06/2019
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR029316/2019
NÚMERO DO PROCESSO: 10162.101011/2019-25
DATA DO PROTOCOLO: 25/06/2019

NÚMERO DO PROCESSO DO ACORDO COLETIVO PRINCIPAL: 46208.008117/2018-43
DATA DE REGISTRO DO ACORDO COLETIVO PRINCIPAL: 31/07/2018

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

HOSPITAL ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO, CNPJ n. 01.269.083/0001-81, neste ato
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JEZIEL DA SILVA RAMOS ;
 
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, Auxiliares de
Laboratórios, Técnicos de Radiologia, Auxiliares de Radiologia, Técnicos e Auxiliares
Administrativos e Serviços Gerais nos Estabelecimentos de Saúde e Odontológicos (suspensa
temporariamente a representação de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem), 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 3,43% (três inteiros e quarenta e três centésimos por cento) que incidirão sobre os salários vigentes 01
de janeiro de 2018, para viger a partir de 01/01/2019.

 

§ PRIMEIRO - Os salários mínimos profissionais a partir de 01/01/2018 passam a ser os seguintes:

Cargos
Piso sal.

atual Com reajuste de:
 3,43%

Recepcionista R$ 1.205,90  R$ 1.247,26
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Serviços Gerais R$ 1.027,42  R$ 1.062,66

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO 

CLÁUSULA QUARTA - DA HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL 

As rescisões de empregados estáveis ou com mais de 12(doze) meses de contrato de trabalho, deverão
ser, obrigatoriamente, homologadas no Sindicato dos Trabalhadores em Serviços de Saúde da Rede
Privada do Município de Goiânia e Cidades Circunvizinhas.

§ Primeiro – As rescisões serão agendadas por meio eletrônico, com hora marcada, através do endereço:
www.sts.org.br/empresa/sign_in, ou por telefone: (062) 32183536

§ Segundo - São documentos necessários para homologação de rescisões de contrato de trabalho os
previstos na Instrução Normativa da SRT MTE 3/2002, com as alterações da Instrução Normativa nº 04 de
08/12/2006, bem como das alterações inseridas pela Instrução Normativa SRT Nº 15 de 14/07/2010.

§ Terceiro - A empresa, no ato da demissão, deverá fornecer o aviso prévio ao empregado constando data
e horário da homologação, bem como o endereço do Sindicato. E ainda, empresa e endereço onde será
realizado o exame médico demissional.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES 
OUTRAS NORMAS DE PESSOAL 

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS GERAIS DOS EMPREGADOS 

I – DA ENTREGA DO ATESTADO MÉDICO – O empregado que faltar em razão de doença, internação ou
consulta médica deverá entregar o atestado médico em até 24(vinte quatro) horas após o retorno ao
trabalho.

a)      Considerando a necessidade da Empresa informar a falta no E-Social, o empregado deverá enviar
cópia do atestado médico à empresa, por qualquer meio (WhatsApp, E-mail, ou por meio de colegas de
trabalho e familiares) em até 48(quarenta e oito) horas após a falta, se não tiver condições de entregar o
atestado pessoalmente.

II - ABONO DE FALTA PARA LEVAR FILHO AO MÉDICO.  Fica permitido o direito à ausência remunerada
da mãe ou pai para levar seu filho menor ao médico, nas seguintes condições:

a) que a criança tenha até 12(anos) anos de idade;

b) que a liberação seja somente pelo período necessário para o atendimento médico do menor, mediante
comprovação do médico pediatra, através de atestado. Neste caso, a concessão se limitará a uma vez por
semestre;

c) Para os casos da necessidade de internação do menor, comprovada pelo médico pediatra, essa liberação
remunerada da empregada mãe será permitida por até 03 (três) dias, por semestre.

 

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 
COMPENSAÇÃO DE JORNADA 

CLÁUSULA SEXTA - DO BANCO DE HORAS 

http://www.sts.org.br/empresa/sign_in
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Através de acordos coletivos ou individuais, a empresa poderá adotar o regime do Banco de Horas,
respeitados os ditames da Lei nº 9.601/98, conforme Art. 59 da CLT, cuja compensação poderá ser feita até
1 (um) ano após ter-se dado o labor em sobrejornada.

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido a
compensação integral da jornada extraordinária, na forma desta cláusula fará o trabalhador jus ao
pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da
rescisão.

FALTAS 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS 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 quenão é trabalhado, domingos e feriados.

RELAÇÕES SINDICAIS 
SINDICALIZAÇÃO (CAMPANHAS E CONTRATAÇÃO DE SINDICALIZADOS) 

CLÁUSULA OITAVA - DAS CAMPANHAS DE SINDICALIZAÇÃO 

A empresa deverá permitir a esta entidade sindical a realização de campanhas de sindicalização em dia e
local previamente comunicado ao empregador, com antecedência mínima de 5(cinco) dias úteis, sendo
vedada a recusa do empregador sem motivo justificado. Conforme Precedente Normativo nº 91 do TST,
“assegura-se o acesso de dirigentes sindicais nas empresas, nos intervalos destinados à alimentação e
descanso, para o desempenho de suas funções, vedada a divulgação de matéria político-partidária ou
ofensiva”.

§ Único - As empresas cederão locais em seus quadros de avisos a este sindicato, para afixação de
cartazes e avisos, no que diz respeito aos interesses da categoria e/ou do sindicato, desde que não firam o
Regulamento da Empresa e após vistoria destes, com a sua consequente aprovação.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

CLÁUSULA NONA - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL, MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL 

Em cumprimento ao determinado no Acordo firmado entre este sindicato 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 duas parcelas de 3,0 %(três inteiros por cento) nos meses de junho e outubro, a título de
Contribuição Negocial.

 § PRIMEIRO - A mensalidade sindical, que será o custeio e manutenção da sede recreativa do Sindicato
dos trabalhadores, será descontada somente dos trabalhadores sindicalizados, no valor de R$ 16,00
(dezesseis reais). 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

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/salarios_variacoes_ponto.htm
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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
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 2018, ficando ressalvado o direito de oposição do trabalhador não filiado ao STS; e, que os empregados
que não concordarem com o desconto da Contribuição negocial, ou não autorizarem a contribuição sindical,
poderão fazer oposição, por meio de carta enviada ao Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, até o dia
10/07/2019. Ressalva-se que, aqueles que se opuserem aos descontos renunciam a qualquer direito
previsto na presente convenção coletiva de trabalho.

§ SÉTIMO – Os empregados que não concordarem com o desconto da taxa negocial poderão fazer
oposição, por meio de carta individualmente enviada ao Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, até o dia
10/07/2019. No entanto, o trabalhador que fizer oposição ao desconto perde direito a todos os benefícios
previstos neste Acordo Coletivo de Trabalho.

§ OITAVO – A presente cláusula terá vigência de 01 de janeiro de 2 coletivo 019 a 31 de dezembro de
2019.

ANTONIO AFONSO FERREIRA 
TESOUREIRO 

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

JEZIEL DA SILVA RAMOS 
PRESIDENTE 

HOSPITAL ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO 

ANEXOS
ANEXO I - AGE CASA DE EURIPEDES

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. 

http://www.sts.org.br/
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR029316_20192019_06_06T08_26_35.pdf

