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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 Presidente, Sr(a). 
ANTONIO AFONSO FERREIRA; 
  
E  
 
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA, CNPJ n. 01.619.790/0001-50, neste ato representado(a) 
por seu Administrador, Sr(a). EVERSON DE FARIA MELLO e por seu Administrador, Sr(a). ADERRONE 
VIEIRA MENDES; 
  
celebram o presente 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 Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de junho de 2014 a 
31 de maio de 2016 e a data-base da categoria em 01º de junho.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) 
categoria(s) trabalhadores Serv. Saude Rede Privada do Municipio de Goiânia e cidades 
circunvizinhas nos cargos de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, Técnicos e Auxiliares 
Administrativos, Técnicos e Auxiliares de Laboratório (de 24, 36 e 44 horas), Recepcionistas, 
Serviços Gerais (inclusos Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Lavanderia, Auxiliar de Cozinha, 
Maqueiros, Porteiros, Copeiros e Serventes de Obra) e todos demais empregados não representados 
por sindicato próprio, com abrangência territorial em Aparecida de Goiânia/GO, Goiânia/GO e Senador 
Canedo/GO.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PISOS SALARIAIS  
 
 

Observados os critérios acima, os pisos salariais, a partir de 01/junho/2014, passam a vigorar nos valores 
seguintes:         



Serviços Gerais.............................................................R$      798,22; 

Auxiliar de enfermagem..................................................R$      798,22; 

Recepcionista.................................................................R$      823,90; 

                      Técnico de Enfermagem ................................................R$      898,80; 

Técnico de Laboratório (24 horas)..................................R$      888,10;        

Técnico de Laboratório (36 horas)..................................R$   1.332,15;           

Técnico de Laboratório (44 horas)..................................R$   1.776,20;            

Auxiliar de Laboratório (24 horas)...................................R$      798,22;            

Auxiliar de Laboratório (36 horas)...................................R$   1.197,33;              

Auxiliar de Laboratório (44 horas)...................................R$   1.530,10.             

                                               

(Serviços Gerais* = inclusos Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Lavanderia, Auxiliar de Cozinha, 
Maqueiros, Porteiros, Copeiros e Servente de Obra). 

  

Par. Único – Ficam asseguradas as deduções das antecipações salariais eventualmente havidas no 
período de 01/06/2013 a 31/05/2014. 

 
Reajustes/Correções Salariais  

 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO  
 
 

Fica assegurado a todos os empregados da SCMG, beneficiários do presente Acordo Coletivo de 
Trabalho, o reajuste salarial de 7,00% (sete inteiros por cento) a partir e 01 de junho de 2014 
(01/06/2014), incidente sobre os salários vigentes no mês de maio anterior, exceto para aqueles 
empregados da SCMG representados por sindicato próprio. 

 
Pagamento de Salário   Formas e Prazos  

 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  
 
 

Os salários deverão ser pagos até o quinto (5º) dia útil do mês subseqüente ao trabalhado. Contudo, na 
ocorrência de atraso do repasse mensal a ser feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS) à SCMG, esta fica 



autorizada a quitar os salários mensais dos seus empregados até o terceiro (3º) dia útil após a efetivação 
do mencionado repasse. 

 
Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para cálculo  

 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO COMPROMISSO  
 
 

A SCMG assume o compromisso de manter, nos próximos anos, negociações como o Sindicato 
acordante de forma a dar continuidade ao “Programa de Resgate Gradativo dos Salários”, iniciado no 
ACT 2009/2011. 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

Adicional de Tempo de Serviço  
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO TEMPO DE SERVIÇO  
 
 

Fica assegurado aos beneficiários deste ACT o pagamento de até cinco (5) triênios, na forma seguinte: 
três por cento (3,00%) do salário-base para cada triênio completado, até o empregado atingir quinze (15) 
anos de trabalho efetivo. 

Par. Único - Ao completar quinze (15) anos de trabalho efetivo, o empregado continuará a receber o 
valor dos triênios acumulados. 

 
Adicional Noturno  

 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO ADICIONAL NOTURNO  
 
 

Os empregados dos plantões noturnos em jornada de 12  x  36  horas  (doze horas de trabalho por trinta e 
seis horas de descanso)  farão jus ao adicional noturno, nos termos da lei.  

 
Outros Adicionais  

 
 
CLÁUSULA NONA - DA GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE  
 
 

O empregado que não registrar falta no decorrer do mês, fará jus a uma Gratificação de Assiduidade de 
10,00% (dez por cento), calculada sobre o seu salário-base. 



 
Auxílio Alimentação  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALIMENTAÇÃO  
 
 

De acordo com as normas do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador), a SCMG fornecerá 
alimentação/refeição, disponibilizada no seu próprio Refeitório, aos empregados sujeitos às jornadas de 
08,00 horas/dia e 12 x 36 horas. 

Par. Único -  A alimentação fornecida aos empregados não tem natureza salarial. 

 
Auxílio Creche  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CRECHE PARA FILHOS MENORES  
 
 

Fica assegurado aos empregados (H e M) que tenham filhos até seis (6) anos de idade, o direito de 
manterem esses seus filhos em Creche disponibilizada pela SCMG, observados os seguintes horários de 
disponibilização: das 07h30 às 17h00.     

  

Par. Único – As partes esclarecem que esse serviço atende as exigências previstas nos §§ 1º e 2º do art. 
389 da CLT e que o seu correspondente valor não tem natureza salarial.           

  

 
 

Contrato de Trabalho   Admissão, Demissão, Modalidades  
 

Desligamento/Demissão  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS  
 
 

São documentos necessários para a homologação das rescisões contratuais aqueles previstos na Instrução 
Normativa nº 3, de 21/06/2002, com as alterações da Instrução Normativa nº 4, de 08/12/2006 – DOU de 
12/12/2006, bem assim outras que forem expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

Par. 1º - O descumprimento do prescrito no caput desta cláusula poderá implicar na recusa da 
homologação da rescisão. 

Par. 2º - A SCMG deverá comunicar ao empregado a data e o local onde será realizado o exame médico. 

 
 



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

Outras normas de pessoal  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS DIREITOS GERAIS  
 
 

Constituem direitos dos empregados, além dos previstos em lei, os seguintes: 

  

1)     O abono da falta e o pagamento do correspondente dia, quando o empregado se ausentar para 
submeter-se a exame supletivo e vestibular, ficando o interessado obrigado a comunicar o fato por 
escrito à SCMG com antecedência mínima de três (3) dias da realização do exame e comprovar a sua 
efetiva participação; 

2)     o direito de receber, gratuitamente, quando exigido, dois uniformes completos, contra-recibo, para 
uso exclusivo no recinto da SCMG, os quais deverão ser devolvidos na eventual rescisão contratual, no
estado em que se encontrarem; 

3)     no caso de dispensa por justa causa, a SCMG deverá fazer constar no comunicado o(s) 
enquadramento(s) na(s) respectiva(s) letra(s) do art. 482/CLT; 

4)      o pagamento da Taxa Especial de Enfermagem para Técnicos e Auxiliares de Enfermagem que 
prestam serviços em Centro Cirúrgico, UTI, Unidade de Quimioterapia, Central de Material de 
Esterilização e Unidade de Hemodiálise, equivalente a 20% (vinte por cento) do salário-base; 

5)     o  pagamento ao substituto do salário do substituído, enquanto durar a substituição provisória; 

6)     o direito do empregado que exercer cargo de Diretor do Sindicato-acordante, de dispor de 
duas (2) horas de sua jornada, por semana, para se dedicar à sua Entidade, com ônus para a SCMG, 
limitado a dois (2) empregados; 

7)     os empregados que utilizem de transporte coletivo para deslocamento casa-trabalho (e vice-versa), 
mediante solicitação/declaração escrita nos termos da lei, receber os vales-transporte até o último dia 
de cada mês; 

8)     a um intervalo para alimentação e repouso quando o trabalho tiver duração contínua de seis 
horas, o qual será, no mínimo, de uma (1) hora e, salvo Acordo escrito em contrário, não poderá 
exceder de duas (2) horas" (art. 71, CLT); 

9)     ao empregado eleito Delegado Sindical é assegurado o  direito de exercer as suas atribuições 
sindicais sem prejuízo das suas obrigações laborais. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO NATAL E ANO NOVO  
 
 

A SCMG organizará escala de revezamento no Natal e Ano Novo (25/12 e 01/01), de forma a permitir a 



todos os seus empregados que laborem na jornada 12 x 36 horas, tenham descanso num desses dias, 
laborando no outro. 

 
 

Jornada de Trabalho   Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Compensação de Jornada  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA JORNADA ESPECIAL DE 12X36  
 
 

Fica admitida a permanência da jornada de trabalho de 12 x 36 (doze horas de trabalho por trinta e seis 
horas de descanso), observadas as seguintes regras complementares: 

a)  haverá um intervalo de uma (1) hora para repouso/alimentação; 

b)  o divisor para cálculo de eventuais horas extras será o de 220.       

 
Outras disposições sobre jornada  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO BANCO DE HORAS  
 
 

Por acordos individuais a SCMG poderá adotar Banco de Horas especificamente para o seu quadro de 
pessoal administrativo, observados os ditames da lei de regência. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA COMPENSAÇÃO  
 
 

Em relação a todos os seus empregados envolvidos por este ACT, fica permitida a compensação das 
horas de trabalho do sábado entre a segunda e sexta-feira da mesma semana, respeitando-se a carga 
horária semanal/legal, desde que não contrarie o art. 468/CLT.  

 
 

Relações Sindicais  
 

Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LIBERDADE SINDICAL  
 
 

A SCMG disponibilizará local adequado para que o Sindicato dos empregados promova afixação de 



cartazes, panfletos e avisos, no que diz respeito aos interesses da categoria e/ou do sindicato. 

Par. Único -  A SCMG permitirá o livre acesso dos diretores ou empregados do Sindicato laboral, 
quando no exercício de suas atribuições sindicais,  às suas dependências, para divulgação, 
convocação e comunicação de outras atividades de interesse da classe, mediante comunicação com 
24 horas de antecedência. 

 
Contribuições Sindicais  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS DESCONTOS  
 
 

  

A SCMG descontará, a favor do Sindicato dos Trabalhadores em Serviços de Saúde da Rede Privada 
do Município de Goiânia e Cidades Circunvizinhas, o valor equivalente a 3% do salário-base de cada 
empregado, nos meses de outubro e dezembro de cada ano, a título de Contribuição Assistencial, 
limitado a R$ 100,00 (cem reais) por empregado. 

Par. 1º  -  A mensalidade sindical, que se destinará ao  custeio e à manutenção da sede recreativa do 
Sindicato, será descontada somente dos trabalhadores sindicalizados, no valor de R$ 10,00 (dez 
reais). Este pagamento será feito apenas pelo titular e 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.  

Par. 2º - As importâncias arrecadadas pela SCMG mediante autorização do(s) empregado(s), na forma 
prevista neste Acordo Coletivo, deverá ser depositada na conta corrente nº 7933-6 do Sindicato dos 
Trabalhadores da Saúde, mantida na Caixa Econômica Federal, agência 0012, Op. 03, ou em 
guias próprias que poderão ser impressas pelo “site” www.sts.org.br,  até o sexto (6º) dia útil do 
mês subsequente ao do desconto. A SCMG deverá remeter ao Sindicato cópia da guia contendo os 
nomes, salários e os descontos efetivados, até o quinto (5º) dia após o recolhimento.   

Par. 3º - 0 recolhimento das importâncias arrecadadas na forma deste termo sofrerão 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. 

Par. 4º -  A presente cláusula terá vigência de 01 de junho de 2014 a 31 de maio de 2016. 

Par. 5º -  Nos termos da Ordem de Serviço nº 01, de 24 de março de 2009, publicada no Boletim 
Administrativo do Ministério do Trabalho e Emprego, fica garantido ao empregado não 
sindicalizado, o direito de oposição, que deverá ser exercido no prazo de 10 (dez) dias após a 
assinatura deste Acordo Coletivo de Trabalho. O trabalhador não sindicalizado que quiser 
desautorizar o desconto em folha deverá apresentar a ele cópia da carta-oposição entregue ao 
Sindicato. 

 
 

Disposições Gerais  

http://www.sts.org.br/


 
Outras Disposições  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS SIPOSIÇÕES FINAIS  
 
 

O descumprimento de qualquer cláusula deste Acordo Coletivo por parte da SCMG, implicará em multa 
de 2% (dois por cento) em favor do empregado, calculada sobre o valor do seu salário-base. 

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

 

 
 

ANTONIO AFONSO FERREIRA  
Presidente  

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

 
 
 

EVERSON DE FARIA MELLO  
Administrador  

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA  
 
 
 

ADERRONE VIEIRA MENDES  
Administrador  

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA  
 
 

  

 




