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Imprimir  Salvar

TERMO ADITIVO A ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2019/2020 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: GO000790/2019
DATA DE REGISTRO NO MTE: 03/12/2019
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR046118/2019
NÚMERO DO PROCESSO: 10162.103635/2019-87
DATA DO PROTOCOLO: 25/11/2019

NÚMERO DO PROCESSO DO ACORDO COLETIVO PRINCIPAL: 46208.012788/2018-17
DATA DE REGISTRO DO ACORDO COLETIVO PRINCIPAL: 14/11/2018

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 

INSTITUTO ESPIRITA BATUIRA DE SAUDE MENTAL, CNPJ n. 01.653.450/0001-46, neste ato
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). SERGIO LUIS HAAS;
 
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
junho de 2019 a 31 de maio de 2020 e a data-base da categoria em 01º de junho. 

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 Laboratório, Auxiliares de Laboratório, Auxiliares
de Enfermagem do Trabalho, Atendentes, Técnicos e Auxiliares Administrativos e Serviços Gerais,
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 Termo aditivo ao Acordo Coletivo de
Trabalho o reajuste de 5% (cinco inteiros por cento) que incidirão sobre os salários vigentes entre 01 de
junho de 2019, para viger a partir de 01/06/2019.

 

§ PRIMEIRO – Os salários mínimos profissionais a partir de 01/06/2019 passam a ser os seguintes:

 

 Piso Reajustado
Recepcionistas  R$ 1.216,06
Serviços
Gerais                    R$ 1.094,78
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GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

CLÁUSULA QUARTA - DA ALIMENTAÇÃO 

As empresas se obrigam a conceder alimentação a todos os seus empregados ou substituir por vale
refeição com valor mínimo de R$ 15,75 (quinze reais e setenta e cinco centavos) por tíquete, não
constituindo prestação “in natura”.

RELAÇÕES SINDICAIS 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

CLÁUSULA QUINTA - DA TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL E MENSALIDADE SINDICAL 

Em cumprimento ao determinado no acordo firmado entre estes sindicatos e o Ministério Público do
Trabalho nos autos do processo ACP nº 0202000.33.2009.5.18.0006, 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 3,0%(três
inteiros por cento) nos meses de agosto e outubro, 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 outros benefícios, será descontada somente dos trabalhadores sindicalizados, no valor
de R$ 16,00 (dezesseis reais), a partir de 01/06/2019. 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
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.
8.º, 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 2018, ficando ressalvado o direito de oposição do trabalhador não filiado ao STS, o qual não fará jus a
qualquer benefício previsto nesta Convenção Coletiva de Trabalho, além do reajuste salarial de 5%.

§ SÉTIMO – A Assembleia que instituiu as contribuições desta cláusula foi realizada no dia 13 de dezembro
de 2018, ratificada pela Assembleia Geral 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 email: stsgoiania@gmail.com, ou WhatsApp (062) 98483-0511.

§ OITAVO – A presente cláusula terá vigência de 01 de junho de 2019 a 31 de maio de 2020.

http://www.sts.org.br/
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ANTONIO AFONSO FERREIRA 
TESOUREIRO 

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

SERGIO LUIS HAAS 
PRESIDENTE 

INSTITUTO ESPIRITA BATUIRA DE SAUDE MENTAL 

ANEXOS
ANEXO I - ATA BATUIRA

Anexo (PDF)

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