
TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2020 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: GO000233/2020 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 21/05/2020 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR012459/2020 
NÚMERO DO PROCESSO: 14021.123393/2020-47 
DATA DO PROTOCOLO: 21/05/2020 

NÚMERO DO PROCESSO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 46208.003454/2019-25 
DATA DE REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 03/05/2019 

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 

SINDICATO DOS LABORATORIOS DE ANALISES E BANCOS DE SANGUE NO ESTADO DE GOIAS, 
CNPJ n. 02.646.185/0001-31, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). CHRISTIANE MARIA 
DO VALLE SANTOS;

celebram o presente TERMO ADITIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA 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 Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º 
de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 e a data-base da categoria em 01º de janeiro. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Técnicos de 
Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem do Trabalho, Atendentes, 
Técnicos e Auxiliares de Laboratórios, Técnicos e Auxiliares Administrativos e Serviços Gerais nos 
Estabelecimentos de Saúde e Odontológicos, (representação dos Técnicos e Auxiliares de 
Enfermagem com representação suspensa por meio de liminar judicial) , 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 pela presente Convenção Coletiva de Trabalho um 
aumento de 4,48% (quatro inteiros e quarenta e oito centésimos por cento), que incidirão sobre os salários 
vigentes em 01/01/2019, a vigorar a partir 01 de janeiro de 2020.

Parágrafo Primeiro – O salário Mínimo Profissional da categoria passa a ser o piso salarial do cargo de 
serviços gerais, e para os demais cargos aplica-se a livre negociação, garantindo o reajuste mínimo previsto 
no caput desta cláusula:

Recepcionistas .................................................. R$ 1.253,76

Serviços Gerais ................................................. R$ 1.149,28
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Técnico em Laboratório 44h ........................... R$ 1.985,12

Parágrafo Segundo – Ficam asseguradas as deduções das antecipações salariais referentes ao período 
de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019.

Parágrafo Terceiro – 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 nesta Convenção Coletiva de Trabalho não será aplicada a isonomia salarial. 
Portanto, a eles não assiste o direito de reclamar benefícios previstos neste instrumento coletivo, além do 
reajuste salarial previsto no caput desta cláusula.

Parágrafo Quarto – Somente as empresas filiadas ao SINDILABS estão autorizadas a utilizar o piso 
salarial de Técnico em Laboratório previsto neste instrumento. As demais empresas (não filiadas) deverão 
seguir o que determina a Lei nº 3999/61, nos termos da Súmula nº 60 do TRT/18ª Região.

Parágrafo Quinto – As diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial deverão ser pagas em até 02
(duas) parcelas iguais e consecutivas a partir da competência 03/2020.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 
TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO 

CLÁUSULA QUARTA - DA JORNADA DE 12X36 

Introduzir o Parágrafo Quarto à Cláusula - Aplica-se o divisor de 210 para o cálculo do salário-hora na 
jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso. (OJ. Nº 23 TRT 3ª Região).

RELAÇÕES SINDICAIS 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

CLÁUSULA QUINTA - DOS DESCONTOS 

§ 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$ 17,00 (dezessete reais), a partir de 01/03/2020. 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 - Altera o § TERCEIRO, e modifica a redação conforme legislação atual – Nos termos do 
Art. 545, Parágrafo único.  O recolhimento à entidade sindical beneficiária do importe descontado deverá ser 
realizado até o décimo dia subsequente ao do desconto, sob pena de juros de mora no valor de dez por 
cento sobre o montante retido, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no inciso I do caput do art. 
634-A e das cominações penais relativas à apropriação indébita.” (NR), independente de cobrança judicial.

DISPOSIÇÕES GERAIS 
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECONHECIMENTO DO DIREITO COLETIVO 
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Nos termos do art. 7º inciso XXVI, da Constituição Federal 1988, o reconhecimento da vigência desta 
Convenção Coletiva de Trabalho será acatado por todos os trabalhadores e todos os estabelecimentos de 
saúde representados pelos Sindicatos Profissional e Patronal signatários deste instrumento.

Parágrafo Primeiro - Constitui-se em prática desleal a coação (física, moral ou econômica), ou a ameaça 
contra trabalhadores que estejam, ou desejam participar, de qualquer movimento reivindicativo, ou, ainda, a 
sugestão para que dele não participem. Do mesmo modo, ter-se-á essa conduta anti-sindical quando o 
empregador prometer vantagens para aqueles que renunciem aos direitos previstos nesta Convenção 
Coletiva de Trabalho, ou se afastem do movimento coletivo ou sindical.

Parágrafo Segundo – A título de esclarecimento, prevê o Código Penal a seguinte redação acerca do 
atentado contra a Liberdade Sindical:

               Art. 199-A. Impedir alguém, mediante fraude, violência ou grave ameaça, de exercer os direitos 
inerentes à condição de sindicalizado:

              Pena – detenção, de seis meses a dois anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

               § 1º. Na mesma pena incorre quem:

               I – exige, quando da contratação, atestado ou preenchimento de questionário sobre filiação ou 
passado sindical;

               II - dispensa; suspende; aplica injustas medidas disciplinares; altera local, jornada de trabalho ou 
tarefas do trabalhador por sua participação lícita na atividade sindical, inclusive em greve;

              § 2º. A pena é aumentada de um sexto a um terço se a vítima é dirigente sindical ou suplente, 
membro de comissão ou, simplesmente, porta-voz do grupo.”

Parágrafo Terceiro – Apesar de o Acordo Coletivo de Trabalho sobrepor ao disposto na Convenção 
Coletiva de Trabalho, aquele não abrange a totalidade desta, isto porque, as cláusulas sindicais 
obrigacionais patronais não são excluídas por meio de Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre empresa 
e Sindicato Laboral, deve a empresa cumpri-las na integralidade.

OUTRAS DISPOSIÇÕES 

CLÁUSULA SÉTIMA - MANUTENÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 

As demais Cláusulas não modificadas pelo presente termo aditivo permanecerão inalteradas e em vigor.

ANTONIO AFONSO FERREIRA 
TESOUREIRO 

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

CHRISTIANE MARIA DO VALLE SANTOS 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS LABORATORIOS DE ANALISES E BANCOS DE SANGUE NO ESTADO DE GOIAS 

ANEXOS 
ANEXO I - AGE LABORATORIOS 

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

Page 4 of 4Mediador - Extrato Termo Aditivo de Convenção Coletiva

21/05/2020http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao...


