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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2019/2020

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: GO000715/2019
DATA DE REGISTRO NO MTE: 21/10/2019
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR060757/2019
NÚMERO DO PROCESSO: 10162.102956/2019-64
DATA DO PROTOCOLO: 18/10/2019

 

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 

FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI, CNPJ n.
55.401.178/0011-08, neste ato representado(a) por seu Diretor, Sr(a). VITOR FERREIRA DA SILVA FILHO ;
 
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 janeiro de 2019 a
31 de dezembro de 2020 e a data-base da categoria em 01º de janeiro. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s)
categoria(s) Atendentes, Técnicos e Auxiliares Administrativos e Serviços Gerais nos
Estabelecimentos de Saúde e Odontológicos, 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 assegura a todos os empregados beneficiados pelo presente Acordo Coletivo de Trabalho o reajuste
de 3,5% (três e meio por cento), a ser concedido a partir de 01/01/2019.

 

Parágrafo Primeiro � Fica estabelecido que para as novas contratações será respeitado o piso mínimo da
categoria como salário mínimo, cujo valor expresso na Convenção Coletiva da categoria é de R$ 1.138,50
(um mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos).

Parágrafo Segundo: Fica assegurado que, somente em virtude do disposto no Parágrafo Sétimo da
Cláusula que trata da CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL, aos empregados que se opuserem
aos descontos previstos na Clausula Vigésima Terceira deste Acordo Coletivo de Trabalho não será
aplicada a isonomia salarial. Porque a eles não assiste o direito de reclamar benefícios previstos neste
instrumento coletivo, além do reajuste salarial previsto no caput desta cláusula.

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/
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Parágrafo Terceiro � As diferenças salariais decorrentes do presente Acordo Coletivo de trabalho deverão
ser pagas em 4(quatro) parcelas iguais e consecutivas a partir da competência setembro/2019.

 

CLÁUSULA QUARTA - DA COMPENSAÇÃO 

Serão compensadas as antecipações salariais espontaneamente concedidas no período revisionado,
excluindo-se das compensações os aumentos decorrentes de promoção, transferência, equiparação salarial
e os aumentos reais expressamente concedidos a esse título, por acordo coletivo.

 

CLÁUSULA QUINTA - ATENCIPAÇÃO SALARIAL 

A FIDI poderá antecipar reajustes salariais independentemente da política salarial vigente.

 

 

Pagamento de Salário � Formas e Prazos 

CLÁUSULA SEXTA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

Serão fornecidos obrigatoriamente demonstrativos de pagamentos, com a discriminação dos títulos que
compõem a remuneração, importâncias pagas e descontos efetuado.

 

Parágrafo Único: Ocorrendo erro na folha de pagamento, a FIDI pagará aos empregados, as eventuais
diferenças no prazo de dez dias, a contar da data de comunicação feita pelo trabalhador, por escrito.

 

 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros 

Adicional de Tempo de Serviço 

CLÁUSULA SÉTIMA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 

Fica assegurado o pagamento mensal de 3% (três inteiros por cento) calculados sobre o salário base, para
o empregado que completar 3(três) anos de trabalho na mesma empresa, a título de triênio.

 



22/10/2019 https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=1521ea3a85&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r-494422587…

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=1521ea3a85&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r-4944225870011820047&t… 3/11

Parágrafo Primeiro - Fica assegurado o pagamento mensal de 5% (cinco inteiros por cento) calculados
sobre o salário base, para o empregado que completar 5 (cinco) anos de trabalho na mesma empresa, a
título de quinquênio.

 

Parágrafo Segundo - Os pagamentos de triênio e quinquênio serão pagos separadamente e não terão
efeitos cumulativos entre si.

 

 

Adicional Noturno 

CLÁUSULA OITAVA - ADICIONAL NOTURNO 

O adicional incidente sobre as horas noturnas trabalhadas, assim consideradas as compreendidas entre as
22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, será de 40% (quarenta por cento), sobre o valor da hora
normal.

 

 

 

Outros Adicionais 

CLÁUSULA NONA - AUXILIO CRECHE 

A FIDI concederá o importe equivalente a R$ 190,44 (cento e noventa reais e quarenta e quatro centavos),
por mês, ás empregadas mães com filhos de 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade, bem como aos pais, mas
exclusivamente aqueles que comprovarem a guarda judicial da criança até 6 (seis) anos de idade.

 

Parágrafo Único: Os documentos exigíveis das empregadas para o recebimento do auxílio creche serão:
certidão de nascimento do filho, carteira de vacinação e declaração semestral de próprio punho firmando o
direito de guarda e a dependência econômica da criança.

 

CLÁUSULA DÉCIMA - PLANO DE SAUDE 

O plano de saúde, ora concedido será extensivo aos cônjuges e filhos até 21 (vinte e um) anos, enquanto
solteiros, facultando-se a participação dos trabalhadores no custeio da assistência, bem como na co-
participação.

 

Parágrafo Único: Ao empregado é facultado o direito de cancelar seu plano de saúde e/ou de seus
dependentes a qualquer momento no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de assinatura do
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presente instrumento. Após este prazo, os cancelamentos e inclusões somente ocorrerão na data de
aniversário do plano de saúde (março de cada ano).

 

 

 

Auxílio Alimentação 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO 

A FIDI concederá aos seus empregados, mensalmente, um vale alimentação, sem caráter salarial, que será
entregue até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao de referência, no valor total de R$ 126,65 (Cento e
vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos.

 

Parágrafo Primeiro � O vale refeição será de R$ 15,52 (quinze reais e cinquenta e dois centavos) por dia
de trabalho, desde que a carga horária seja superior à 6 (seis) horas diária. É dever do empregado marcar o
ponto eletrônico corretamente, sob pena de perder o direito ao vale-refeição correspondente ao dia não
marcado.

 

Parágrafo Segundo: O valor acima está condicionado à presença integral e aos dias efetivamente
trabalhados. Em caso de falta, não será devido o valor, a menos que haja justificativa acatada pela
empresa.

 

Parágrafo Terceiro: O vale-refeição previsto nesta cláusula poderá ser pago em tíquete ou em dinheiro, a
critério da empresa, sobretudo nas hipóteses em que, em razão do local dos serviços, não haja aceitação
regular e normal dos tíquetes pelos estabelecimentos comerciais.

 

Parágrafo Quarto: Nos casos de admissão, retorno ao trabalho, desligamento no curso do mês ou férias, o
vale será devido proporcionalmente aos dias trabalhados.

 

 

Auxílio Transporte 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VALE-TRANSPORTE 

A Fidi concederá vale transporte na forma da lei, facultando-se ao empregador a antecipação do valor
correspondente em pecúnia até o quinto dia útil de cada mês, competindo ao empregado comunicar, por
escrito ao empregador, as alterações nas condições declaradas inicialmente para a concessão do vale-
transporte. A concessão do vale-transporte em pecúnia tem por fundamento o disposto no artigo 7º, XXVI,
da Constituição Federal, bem como os dispositivos da Lei nº 7.418/85, regulamentada pelo Decreto nº
95.247/87.
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Contrato de Trabalho � Admissão, Demissão, Modalidades 

Outros grupos específicos 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CARTA DE APRESENTAÇÃO 

A FIDI fornecerá aos empregados, quando demitidos sem justa causa, carta de apresentação, que deverá
ser entregue aos mesmos no ato da homologação da rescisão contratual, quando tal carta for solicitada pelo
empregado.

 

 

Jornada de Trabalho � Duração, Distribuição, Controle, Faltas 

Duração e Horário 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - HORAS EXTRAS 

As horas extraordinárias serão remuneradas com o percentual de 90% (noventa por cento) sobre o valor da
hora normal.

Parágrafo Primeiro: Fica facultada á FIDI a utilização do Sistema de banco de horas, através do qual o
excesso de horas trabalhadas em um dia poderá ser compensado pela correspondente diminuição em outro
dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, a referida compensação. O empregador
poderá optar pela compensação no período destinado à concessão de férias, os correspondentes à
compensação prevista nesta cláusula.

Parágrafo segundo: Na hipótese de rescisão de contrato de trabalho, ou após o decurso do prazo supra
estabelecido, sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, o trabalhador fará
jus ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da
rescisão ou efetivo pagamento.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONTROLE DE JORNADA 

A FIDI poderá manter Sistema Alternativo de Controle de Jornada de Trabalho a saber:

a)      Cartão de ponto manual;

b)      Folha de frequência;

c)      Biometria

d)      Controle de ponto por cartão magnético.
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PARÁGRAFO ÚNICO: As partes signatárias reconhecem que o Sistema Alternativo de Controle de Jornada
ora ajustado atende as exigências do artigo 74, § 2º da CLT e o disposto no artigo 2º da Portaria nº 373, de
25/02/2011 do Ministério do Trabalho e Emprego, dispensando-se a instalação do registrador Eletrônico de
Ponto � REP.

 

 

Compensação de Jornada 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - JORNADA DE 12X36 

 

 

 

Faltas 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS 

Os empregados poderão deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo da remuneração, nos prazos e
condições seguintes:

a)      Por cinco dias úteis em virtude de morte de filhos, cônjuge, ascendentes e irmãos.

b)      Por três dias úteis em virtude de casamento.

 

 

Férias e Licenças 

Duração e Concessão de Férias 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FÉRIAS 

Aviso prévio de 30 (trinta) dias para a concessão das férias, não podendo as mesmas ter início nos dias de
descanso semanal remunerado e nos dias já compensados, devendo o respectivo pagamento ser realizado
com antecedência de, no mínimo 2 (dois) dias.

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Para os empregados que trabalham na jornada especial de trabalho, 12x36 (doze
por trinta e seis), o início das férias somente ocorrerá após o descanso das 36 (trinta e seis) horas.
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Licença Remunerada 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - LICENÇA PATERNIDADE 

Após o nascimento de seu filho, o empregado terá direito a uma licença de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo
da remuneração.

 

 

Licença Adoção 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - LECENÇA ADOÇÃO 

Concessão da licença adoção, na forma do artigo 392-A da Consolidação das Leis do Trabalho.

 

 

 

Saúde e Segurança do Trabalhador 

Condições de Ambiente de Trabalho 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS GRAVIDAS E LACTANTES 

Nos termos do art. 394-A da CLT, a empregada gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a
gestação e a lactação, de quaisquer atividades, operações ou locais insalubres, devendo exercer suas
atividades em local salubre, cujo afastamento ocorrerá sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o
valor do adicional de insalubridade.

 

§ PRIMEIRO �Em cumprimento ao disposto no art. 394-A da CLT, as gestantes e lactantes poderão ser
transferidas de suas funções para outras que sejam exercidas em condições não insalubres. Tal alteração
de função não implica em desvio de função, nem, tampouco, pode ser recusada pela Empregada gestante
ou lactante.

 

§ SEGUNDO � O período da lactação ocorrerá do dia do nascimento até a criança completar 6(seis) meses
de idade.
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§ TERCEIRO � O laudo técnico emitido nos termos do § 1º do art. 58 da Lei 8213/91 é documento hábil
para definição das condições de insalubridade. O LTCAT será elaborado com o objetivo de documentar os
agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho e avaliar se eles podem gerar insalubridade para os
trabalhadores eventualmente expostos.

 

 

Equipamentos de Segurança 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 

A FIDI assegurará o fornecimento de equipamento de proteção aos empregados para o exercício das
respectivas funções, de conformidade com a legislação de higiene, segurança e medicina do trabalho, de
modo a eliminar/atenuar os riscos eventuais, sendo obrigatórios seu uso pelo empregado.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - FORNECIMENTO DE MATERIAL INDISPENSÁVEL AO TRABALHO

A FIDI fornecerá todo material indispensável ao exercício digno da atividade do empregado, devendo o
mesmo zelar pelo seu uso adequado.

 

 

Exames Médicos 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - EXAMES MEDICOS 

Os exames médicos, por ocasião e dispensa dos empregados, na forma da lei, serão custeados
exclusivamente pela FIDI.

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os atestados médicos não compensam as folgas adquiridas em razão da jornada de
trabalho.

 

 

 

Relações Sindicais 

Contribuições Sindicais 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DOS DESCONTOS 

Em cumprimento ao determinado no Acordo firmado entre este sindicato e o Ministério Público do Trabalho,
a empresa descontará 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 outubro, novembro e dezembro, a título de
Contribuição Negocial. Nesses meses de desconto da TAXA NEGOCIAL/ASSISTENCIAL não haverá
cobrança de mensalidade sindical. Ou seja, 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 de 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 neste Acordo, 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
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, em observância ao art. 545, da CLT, com fulcro no art.
8º, IV da CF/88, 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, 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 e-mail: stsgoiania@gmail.com ou
WhatsApp (062) 98483-0511.

§ SÉTIMO � Os empregados não filiados 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 novembro de 2019. No entanto, o trabalhador que fizer oposição ao desconto perde direito a todos os
benefícios previstos neste Acordo Coletivo de Trabalho, exceto o reajuste previsto no caput da Cláusula
Terceira.

§ OITAVO� Na carta de oposição, o empregado contribuinte será informado pelo STS da data e forma de
como será reembolsado o valor descontado.

§ NONO - A presente cláusula terá vigência de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020.

 

 

Disposições Gerais 

http://www.sts.org.br/
mailto:stsgoiania@gmail.com
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Outras Disposições 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - NORMAS CONSTITUCIONAIS 

A promulgação de legislação ordinária e ou complementar regulamentadora dos preceitos constitucionais
substituirá, onde aplicável, direitos e deveres previstos no presente Acordo Coletivo de Trabalho,
ressalvando-se sempre as condições mais favoráveis aos empregados, vedada, em qualquer hipótese a
acumulação de benefícios.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

§ Primeiro - O não cumprimento de qualquer cláusula deste termo implicará em multa de 5% (cinco por
cento) em favor do Sindicato laboral, caso o empregado ou o Sindicato seja a parte prejudicada, calculados
sobre a maior remuneração de cada trabalhador atingido com o descumprimento.

§ Segundo - O presente Acordo Coletivo de Trabalho terá vigência de 02 (dois) anos, iniciando-se em 1º de
janeiro de 2019 e término no dia 31 de dezembro de 2020, sendo que, até 31 de dezembro de 2019 será
discutido novo reajuste salarial, para viger entre 01/01/2020 a 31/12/2020.

 

 

ANTONIO AFONSO FERREIRA 
Tesoureiro 

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

VITOR FERREIRA DA SILVA FILHO 
Diretor 

FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 

 

ANEXOS

ANEXO I - ATA AGE E PROCURAÇÃO

Anexo (PDF)Anexo (PDF)

 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR060757_20192019_10_17T16_09_56.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR060757_20192019_10_17T16_10_08.pdf
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