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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2020/2022 
 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: GO000695/2020
DATA DE REGISTRO NO MTE: 10/11/2020
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR057493/2020
NÚMERO DO PROCESSO: 14021.172590/2020-90
DATA DO PROTOCOLO: 05/11/2020
 

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 
 
VIVACOM PLANOS DE SAUDE, CNPJ n. 37.880.952/0001-57, neste ato representado(a) por seu Diretor,
Sr(a). GERALDO ALMEIDA SILVA e por seu Diretor, Sr(a). ROGERIA COSTA PONTES AUAD FORTE;
 
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 setembro de 2020
a 31 de agosto de 2022 e a data-base da categoria em 01º de setembro. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s)
categoria(s) todos os empregados da VIVACOM, Atendentes, Técnicos e Auxiliares Administrativos e
Serviços Gerais, com exceção dos Diretores e menores aprendizes, com abrangência territorial em
Aparecida de Goiânia/GO, Goiânia/GO e Senador Canedo/GO. 

 
SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

PISO SALARIAL 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO 
 

A VIVACOM, concederá, a partir de 01 de setembro de 2020, aos seus empregados, reajuste equivalente a
2,94%(dois virgula noventa e quatro por cento), correspondente a 100% da variação acumulada do
INPC, medido pelo IBGE, referente ao período de 01 de setembro de 2019 a 31 de agosto de 2020. O
reajuste incidira sobre o salário base e sobre a verba “ACT/2018 – PR nº 1257/2018”.

 

Parágrafo 1º - A partir de 01 de setembro de 2021, será concedido reajuste correspondente a 100%
da variação acumulada do INPC, medido pelo IBGE, referente ao período de 01 de setembro de 2020
a 31 de agosto de 2021.

 

Parágrafo 2º - Na aplicação dos percentuais previstos nesta Cláusula, observados os respectivos períodos,
serão compensados todos os reajustes, aumentos, abonos e antecipações, compulsórios e espontâneos,
concedidos nos períodos abrangidos por este acordo, exceto os aumentos ou reajustes decorrentes de
promoção, término de aprendizagem ou experiência, equiparação salarial, recomposição ou alteração de
salário resultante de majoração da jornada de trabalho.
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Parágrafo 3º – Os salários-mínimos profissionais já reajustados são os seguintes:

I – Recepcionistas:   R$ 1.099,31

II – Serviços gerais: R$ 1.076,99

 
 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS 

 
CLÁUSULA QUARTA - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS 
 

A VIVACOM, estabelece o Programa de Participação nos Resultados – PPR, para os anos de 2020, 2021 e
2022. O PPR será pago de acordo com a Lei 10.101/2000, regras, mecanismos e periodicidade a seguir
estabelecidas:

 

Parágrafo1º - O Programa de Participação nos Resultados – PPR, se aplica unicamente aos empregados
admitidos na VIVACOM PLANOS DE SAUDE a partir de 01/01/2020.

 

Parágrafo 2º – O sistema de resultados e metas será composto e ponderado de acordo com os parâmetros
abaixo:

 

a)      A ponderação máxima total poderá ser de até 120%. Da mesma forma, cada uma das metas
individuais, com suas respectivas ponderações, poderá chegar ao limite de 120% de seu percentual
ponderável.

 

b)     As proporções de pagamentos individuais serão efetuadas de acordo com os limites da seguinte
Tabela de Resultado de Avaliação:

 

Resultado   da Avaliação – Ano 2019 (a ser pago em 2020)
Avaliação Total Até 80% 100% 120%
Salário base 0,00 a 0,40 Rem. 0,50 Rem. 0,60 Rem.

             

Resultado   da Avaliação – Ano 2020 (a ser pago em 2021)
Avaliação Total Até 80% 100% 120%
Salário base 0,00 a 0,64 Rem. 0,80 Rem. 0,96 Rem.

             

Parágrafo 3º – Os valores intermediários entre os limites de 0% e 80%, 80% e 100% e entre 100% e 120%
da AVALIAÇÃO TOTAL, serão interpolados, nos respectivos intervalos, para apuração das quantias a serem
pagas, limitados aos valores máximos da tabela acima.

 

Parágrafo 4º – Em qualquer caso, serão respeitadas as proporcionalidades dos números de meses
trabalhados pelo empregado no exercício financeiro de apuração dos resultados.
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Parágrafo 5º – As metas serão definidas e apuradas de acordo com o calendário de planejamento
estratégico da VIVACOM.

 

Parágrafo 6º – Serão avaliados todos os trabalhadores que tenham trabalhado efetivamente mais de 3
meses dentro do ano correspondente ao período de avaliação.

 

Parágrafo 7º – Não farão direito a qualquer valor a título de PPR os empregados demitidos por Justa Causa
durante o exercício financeiro de apuração da mesma, nem os empregados que solicitarem,
voluntariamente, seu desligamento da VIVACOM.

 

Parágrafo 8º – Os empregados afastados do exercício profissional somente farão jus à proporcionalidade
de meses trabalhados no exercício de apuração dos resultados.

 

Parágrafo 9º – Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva da VIVACOM.

 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 
 

A VIVACOM, em acordo com as normas estabelecidas pelo PAT – Programa de Alimentação do
Trabalhador, concederá auxilio alimentação no valor de R$ 1.230,24 (mil duzentos e trinta reais e vinte e
quatro centavos), a todos os seus empregados comjornada laboral de 40 horas semanais, inclusive nas
situações de licença médica, férias e licença maternidade, até o 1º (primeiro) dia útil de cada mês.

 

Parágrafo 1º - Empregado com jornada laboral inferior a 40 horas semanais fara jus ao auxílio alimentação
previsto nesta cláusula, na seguinte proporção:

I - Empregados comjornada laboral de 30 horassemanais:75% (setenta e cinco por cento) do valor integral;

II - Empregados com jornada laboral de 20 horas semanais: 50% (cinquenta por cento) do valor integral.

 

Parágrafo 2º - A VIVACOM concederá aos seus empregados, a título de Gratificação Natalina, 50% do
valor total recebido pelo empregado a título de Vale Alimentação, mais R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser
pago até o dia 20 de dezembro do ano corrente.

 

Parágrafo 3º - Para o período de setembro/2021 a agosto/2022, será mantida  a  mesma sistemática de
reajuste,  ou seja, o valor do auxílio alimentação será reajustado em percentual correspondente a
100% da variação acumulada do INPC, medido pelo IBGE, referente ao período de 01 de setembro de
2020 a 31 de agosto de 2021.

 

Parágrafo 4º - O desconto relativo ao Vale Alimentação será de 2%, calculados sobre o custo do vale
alimentação.

 

Parágrafo 5º - O auxílio alimentação possui natureza indenizatória e não integra o salário dos empregados
para nenhum efeito.
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AUXÍLIO TRANSPORTE 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO AUXILIO TRANSPORTE 
 

A VIVACOM, fornecerá aos seus empregados que comprovadamente utilizam transporte coletivo, mediante
a assinatura de opção de recebimento de vale-transporte, até o 1º (primeiro) dia útil do mês, auxílio
adicional de transporte mensal de ida e volta para cobrir o percurso residência-trabalho e vice-versa, no
início e no término da jornada de trabalho, limitando o desconto a 1% (um por cento) do salário base do
empregado.

 
AUXÍLIO EDUCAÇÃO 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO AUXILIO EDUCAÇÃO 
 

A VIVACOM, concedera auxílio educação no valor de R$ 430,58 (quatrocentos e trinta reais e cinquenta e
oito centavos), nos 12 (doze) meses do ano, mediante reembolso com comprovação, para dependentes
filhos, inclusive adotivos, com idade igual ou superior a 7 (sete anos) de idade, até completar 14 (quatorze)
anos de idade.

 

Parágrafo 1º - O(a) empregado(a) se compromete a apresentar os devidos comprovantes de pagamento a
Coordenação de Pessoas e Controle Interno até o dia 10 (dez) do mês subsequente.

 

Parágrafo 2º - A não apresentação do comprovante ou a apresentação fora do prazo estabelecido,
acarretará a perda do benefício na competência do mês subsequente.

 

Parágrafo 3º -O pagamento do auxílio educação é um direito do empregado (pai) e da empregada (mãe),
exceto, quando os mesmos trabalharem na mesma empresa, neste caso o pagamento do auxílio creche
será efetuado apenas para a empregada mãe, salvo quando comprovado que o(s) filho(s) estão
exclusivamente sobe a responsabilidade do pai.

 

Parágrafo 4º - Para o período de setembro/2021 a agosto/2022, será mantida a mesma sistemática de
reajuste, ou seja, o valor do benefício será reajustado em percentual correspondente a 100% da
variação acumulada do INPC, medido pelo IBGE, referente ao período de 01 de setembro de 2020 a
31 de agosto de 2021.

 

Parágrafo 5º - Fica estabelecido para todos os efeitos que:

I – O benefício citado nesta cláusula possui natureza indenizatória e não integra o salário para nenhum
efeito;

II – Preenchidos os requisitos, a concessão do benefício será sempre integral, sem pagamentos
proporcionais, ou seja, iniciará no mês seguinte à apresentação do requerimento e findará no mês
subsequente ao mês de aniversário de 14 (quatorze) anos de idade do beneficiário.

 

Parágrafo 6º - O valor mensal, considerado individualmente, não poderá ultrapassar 5% (cinco por cento)
da remuneração do empregado a que se destina o auxílio, ou, do valor correspondente a uma vez e meia o
valor do limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, o que for maior.

 

Í Ú
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AUXÍLIO SAÚDE 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO AUXILIO SAUDE 
 

A VIVACOM, concederá a todos os seus empregados e respectivos dependentes, mediante cumprimento
das condições estabelecidas nos respectivos Regulamentos dos planos CELGSAUDE e CELGODONTO, e
pagamento da contribuição mensal pelos titulares do Plano no importe de 10% (dez inteiros por cento) do
valor de cada produto, e os 90% (noventa inteiros por cento) restantes serão subsidiados pela
empregadora.

 
AUXÍLIO CRECHE 

 
CLÁUSULA NONA - DO AUXILIO CRECHE 
 

A VIVACOM, concedera auxílio creche no valor de R$ 430,58 (quatrocentos e trinta reais e cinquenta e oito
centavos), aos empregados com filhos, inclusive adotivo, com idade compreendida entre 6 (seis) meses a
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de idade, mediante comprovação da despesa.

 

Parágrafo 1º - O auxílio poderá ser utilizado na contratação de babá, mediante preenchimento das
condições estabelecidas no ‘caput’ desta cláusula.

 

Parágrafo 2º - O(a) empregado(a) se compromete a apresentar os comprovantes de pagamento de creche
ou babá, a Coordenação de Pessoas e Controle Interno, até o dia 10 (dez) do mês subsequente.

 

Parágrafo 3º - A não apresentação do comprovante ou a apresentação fora do prazo estabelecido,
acarretará a perda do benefício na competência do mês subsequente.

 

Parágrafo 4º - Nos casos onde não for possível a apresentação da documentação de contratação de
creche ou contratação formal de babá, o empregado(a) terá direito a 50% (cinquenta por cento) do
valor mensal do auxílio estabelecido no ‘caput’ desta cláusula.

 

Parágrafo 5º - O pagamento do auxílio creche é um direito do empregado (pai) e da empregada (mãe)
exceto quando os mesmos trabalharem na mesma empresa, neste caso o pagamento do auxílio creche
será efetuado apenas para a empregada mãe, salvo quando comprovado que o(s) filho(s) estão
exclusivamente sobe a responsabilidade do pai.

 

Parágrafo 6º – Fica estabelecido para todos os efeitos que:

I – O benefício citado nesta cláusula possui natureza indenizatória e não integra o salário para nenhum
efeito;

II – Preenchidos os requisitos, a concessão do benefício será sempre integral, sem pagamentos
proporcionais, ou seja, iniciará no mês seguinte à apresentação do requerimento e findará no mês
subsequente ao mês de aniversário de 7 (sete) anos de idade da criança.

 

Parágrafo 7º - Para o período de setembro/2021 a agosto/2022, será mantida a mesma sistemática de
reajuste, ou seja, o valor do benefício será reajustado em percentual correspondente a 100% da
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variação acumulada do INPC, medido pelo IBGE, referente ao período de 01 de setembro de 2020 a
31 de agosto de 2021.

 
SEGURO DE VIDA 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO SEGURO DE VIDA 
 
A VIVACOM, subsidiará 90% do valor do Seguro de Vida para todos os empregados que expressamente
optarem por aderir ao benefício.
 

OUTROS AUXÍLIOS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PREVIDÊNCIA PRIVADA 
 
A VIVACOM, na condição de patrocinadora da ELETRA – Fundação Celg de Seguros e Previdência, se
obriga a conceder subsídio pecuniário aos empregados participantes do plano de benefícios CELGPREV,
na forma definida pelo Regulamento de referido Plano de Benefícios.
 
Parágrafo Único - O subsídio previsto nesta Cláusula será concedido única e exclusivamente a
empregados que possuam Plano de Previdência Privada administrado pela ELETRA.
 

 
RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE

PESSOAL E ESTABILIDADES 
OUTRAS NORMAS DE PESSOAL 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - UNIFORME 
 

Caso a VIVACOM, exija o uso de uniforme, deverá fornecer ao empregado, gratuitamente, a quantidade
necessária para os 5 (cinco) dias da semana e para uso exclusivo no local de trabalho.

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 
 

Faculta-se ao empregado que entrar em gozo de férias, o direito de receber, a título de adiantamento, 50%
(cinquenta por cento) do 13° salário, desde que a solicitação do adiantamento seja efetuada por escrito, no
ato da marcação das férias.

 

Parágrafo Único - A VIVACOM se compromete a quitar a segunda parcela do 13º salário, até o dia 20 de
dezembro de cada ano.

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO MONITORAMENTO POR CÂMERAS 
 

Todo empregado da VIVACOM trabalha em ambiente monitorado por sistema de áudio (gravação/escuta
telefônica), câmeras de vídeo, rastreamento de internet e e-mails, respeitando-se, contudo, os limites
impostos pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal.

 

Parágrafo Único – O propósito do monitoramento é proteger o patrimônio físico, garantir a
segurança dos empregados, associados e terceiros que circulam nas dependências da empresa,
zelar por um ambiente de trabalho sadio e equilibrado, organizar suas atividades inclusive no
tocante ao atendimento ao público e disciplinar o trabalho em acordo com os fins da instituição.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO TELETRABALHO 
 

A VIVACOM, a seu critério, a qualquer tempo e durante o período que entender conveniente, desde que
haja a anuência do empregado, mediante aditivo contratual na forma do artigo 75-B, § 1º da CLT, poderá
alterar o regime de trabalho presencial para teletrabalho, quando as atividades forem compatíveis.

 

Parágrafo 1º - Durante o período de teletrabalho, o empregado executará suas atividades laborais em sua
própria residência, ou em outro local seguro, realizando as mesmas atividades e prestando a jornada de
trabalho contratada, nos mesmos horários da prestação de serviços presencias.

 

Parágrafo 2º - Durante o período de teletrabalho, caso seja necessário ou sempre que a VIVACOM assim
definir, o empregado deverá retornar ao trabalho presencial ou comparecer às dependências da
empregadora para reuniões e/ou execução de serviços presencias. A VIVACOM não arcara com o custeio
de qualquer despesa decorrente do retorno a atividade presencial ou comparecimento do empregado às
dependências da empregadora, salvo para empregados que fazem uso de transporte público coletivo, na
forma da Clausula Sexta deste instrumento.

 

Parágrafo 3º - A realização de horas extras pelo empregado em teletrabalho dependerá da necessidade de
serviço e de autorização expressa do coordenador da área e respectiva diretoria, na forma do parágrafo
único da Cláusula Décima Sexta deste Acordo Coletivo,  constituindo falta grave do empregado o trabalho
em horas extras sem a correspondente autorização. Este parágrafo não aplica ao empregado que trabalha
em escala de plantão, para os quais se aplica o disposto na Cláusula Vigésima deste Acordo.

 

Parágrafo 4º - As horas extras efetivamente realizadas, desde que observado o disposto no parágrafo
anterior, serão computadas no banco de horas, na forma da Cláusula Vigésima Primeira deste Acordo
Coletivo.

 

Parágrafo 5º - O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho
normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso. Este
paragrafo não aplica ao empregado que trabalha em escala de plantão, para os quais se aplica o disposto
na Clausula Vigésima do Acordo Coletivo vigente.

 

Parágrafo 6º - Ao empregado em teletrabalho, fica garantida a manutenção do auxílio alimentação, auxílio
transporte, auxílio educação, auxílio saúde, auxílio creche, seguro de vida e previdência privada, nos termos
prescritos neste Acordo Coletivo.

 

Parágrafo 7º - O empregado deve estar conectado com a intranet da empregadora, bem como estar
acessível via telefone e/ou internet, durante a jornada de trabalho, usando todos os subsídios para manter a
mesma qualidade técnica como se estivesse nas dependências da empregadora.

 

Parágrafo 8º - Durante o período de gozo de férias e afastamento por qualquer motivo, fica
terminantemente proibido o acesso do empregado a arquivos, pastas, aplicativos, e/ou sistemas
corporativo. Neste período cumpre a empregadora bloquear a conexão VPN (Virtual Private Network – Rede
Privada Virtual) que permite acesso do empregado aos arquivos, pastas e sistemas corporativos.
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Parágrafo 9º - O empregado em teletrabalho possui direito de se desconectar e não atender sua
empregadora nos horários de almoço (intrajornada), no período de descanso (inter jornada), férias,
sábados, domingos e feriados.

 

Parágrafo 10º - Os equipamentos tecnológicos de trabalho e os materiais para o exercício da atividade
profissional no teletrabalho, serão fornecidos pela empregadora. Fica sob a responsabilidade exclusiva da
empregadora, única proprietária dos mesmos, os custos inerentes à montagem, manutenção e reparo dos
referidos equipamentos.

 

Parágrafo 11º - Nenhum componente poderá ser utilizado, acoplado ou incluído nos equipamentos
fornecidos pela empregadora sem prévio conhecimento e autorização desta. Fica vedada, expressamente,
a utilização destes equipamentos para fins pessoais, responsabilizando-se o empregado pelos custos
relativos ao mau uso ou modificações realizadas nos mesmos.

 

Parágrafo 12º - Custos com internet, energia e telefone decorrentes do teletrabalho, já estão contemplados
no salário pago ao empregado, e não serão reembolsados pela empregadora, em hipótese alguma.

 

Parágrafo 13º - A empregadora deve instruir o empregado quanto às precauções a tomar a fim de evitar
doenças e acidentes de trabalho. O empregado, por sua vez, comprometendo-se a seguir as instruções
fornecidas pela empregadora.

 

Parágrafo 14º -  Particularmente, em matéria de segurança e saúde do trabalho e de prevenção de riscos
do trabalho, o empregado outorga expressa autorização a empregadora para que, mediante técnicos, possa
verificar se as condições do ambiente onde será executado seu trabalho estão oportunas e adequadas, com
prévio aviso ao empregado com antecedência de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas.

 

Parágrafo 15º - O empregado é responsável pela manutenção do dever de confidencialidade das
informações a que tem acesso em razão do contrato de trabalho, relativas a VIVACOM, seus
clientes/beneficiários e terceiros, vedadas quaisquer cópias ou reproduções, sem a devida autorização e
conhecimento da VIVACOM, e por adotar todos os meios necessários para impedir que caiam em domínio
público ou de terceiros.

 

Parágrafo 16º - Fica ajustado que o conteúdo de som e de vídeo capturados em chamada por áudio ou
vídeo, equivalem a uma reunião ocorrida nas dependências da VIVACOM, e pode ser gravado pela
VIVACOM e utilizado para fins lícitos de exercício do poder empregatício.

 

Parágrafo 17º - O teletrabalho deve ser prestado de forma pessoal pelo empregado, sendo que a violação
desta disposição caracterizará falta grave.

 

Parágrafo 18º - Findo o contrato de trabalho, por qualquer motivo, a empregadora fica autorizada a retirar,
no menor tempo possível, o equipamento porventura cedido ao empregado para realização do teletrabalho.

 

Parágrafo 19º - Todos os produtos desenvolvidos durante o teletrabalho serão de propriedade da
VIVACOM.
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Parágrafo 20º - O regime de teletrabalho poderá ser revertido para regime de trabalho presencial a
qualquer tempo, caso seja detectado situações prejudiciais à organização do trabalho, alteração de função
ou, quando o EMPREGADO não se adequar ao perfil requerido para o teletrabalho ou mediante acordo
entre as partes.

 
 

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

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA JORNADA LABORAL 
 

A jornada de trabalho para os empregados da VIVACOM, fica fixada em 40 (quarenta) horas semanais ou,
30 horassemanais ou, 20 horas semanais, conforme o caso, distribuídas de segunda a sexta-feira.

 

Parágrafo Único - Jornadas extraordinárias somente poderão ser executadas pelos empregados quando
previa e expressamente autorizadas pelo superior imediato.

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA COMPENSAÇÃO DE FERIADOS 
 

Quando os feriados Nacionais coincidirem com terças-feiras ou quintas-feiras, não haverá expediente nas
segundas e sextas-feiras imediatamente anteriores ou posteriores ao feriado, respectivamente. Fica
estabelecido que a VIVACOM efetuará as necessárias compensações dos dias sem expediente previstos
nesta cláusula, na forma da Clausula Vigésima Segunda deste Acordo Coletivo.

 

Parágrafo 1º - A VIVACOM reserva-se o direito de deixar de adotar esta sistemática em determinadas
ocasiões, e/ou adotá-la, parcialmente, em determinadas áreas/departamentos, por razões
técnicas/comercias relacionadas ao interesse do seu negócio e serviços necessários a seus
associados/usuários, como operadora de plano privado de assistência à saúde.

 

Parágrafo 2º - A VIVACOM compromete-se a divulgar o calendário anual de compensação dos feriados
que vão ocorrer na vigência deste Acordo Coletivo de trabalho.

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO PONTO ELETRÔNICO 
 
Fica ajustado entre as partes, que o SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE
GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, concorda com o ponto eletrônico utilizado atualmente pela
empresa, nos termos do artigo 2º a portaria nº 373, de 25 de fevereiro de 2011 do Ministério do Trabalho e
Emprego. Disposições Gerais - Renovação/Rescisão do Instrumento Coletivo.
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO ABONO DE FALTAS 
 
Os empregados com vínculo empregatício com a VIVACOM, terão direito a:
I - Abono de falta, com o consequente pagamento das horas necessárias, nos dias em que o empregado
estiver, comprovadamente, realizando provas de exame de vestibular e/ou supletivo, devendo o interessado
comunicar à empresa com antecedência de 72:00 (setenta e duas) horas;
II – Assegura-se ao empregado o direito à ausência remunerada de 01 (um) atestado médico de
acompanhamento por semestre, para levar ao médico filho menor de até 06 (seis) anos de idade ou
dependente previdenciário, mediante comprovação no prazo de 48 (quarenta e oito horas) horas,
observando-se que para auferir ao benefício o empregado deve apresentar atestado de acompanhamento,
preferencialmente, com o CID Z76.3 (Pessoa em boa saúde acompanhando pessoa doente);
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Parágrafo Único – Fica estabelecido que sendo os genitores (pai e mãe) empregados da VIVACOM, o
direito está assegurado a um deles.
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO SOBREAVISO 
 

A VIVACOM, garante o pagamento das horas de sobreaviso, remuneradas com 1/3 do valor da hora normal
do salário básico, ao empregado designado a permanecer à disposição da instituição, fora do local de
trabalho, nos períodos de folga ou repouso, aguardando chamada.

 

Parágrafo 1º – Na eventualidade de ser o empregado acionado para o trabalho efetivo, o período
trabalhado será remunerado como hora extraordinária, não sendo cumulativa com a remuneração prevista
no caput desta cláusula.

 

Parágrafo 2º – A permanência à disposição da instituição, nos finais de semana e feriados, poderá, a
critério da instituição, exceder 24 horas consecutivas por escala.

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO BANCO DE HORAS 
 

A VIVACOM, em conformidade com o artigo 7º, XIII e XXVI da Constituição Federal e artigos 59, § 2º e 611-
A, II, da CLT, adota o regime de banco de horas, com a finalidade de não efetuar acréscimo em salário do
empregado, na forma das condições abaixo estabelecidas:

 

Parágrafo 1º – As horas trabalhadas em prorrogação de jornada para fins de compensação não se
caracterizam como horas extras, sobre elas não incidindo qualquer adicional ou reflexo nas demais verbas
salariais e/ou rescisórias, uma vez compensadas nos prazos estabelecidos neste Acordo Coletivo.

 

Parágrafo 2º – o banco de horas tem por finalidade compensar as horas excedentes à jornada de trabalho
contratada, observando-se que:

I – O excesso de horas em um dia será compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de
maneira que não exceda o período máximo de 12 (doze) meses, à soma das jornadas semanais de trabalho
previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias;

II - Nos cálculos de compensação, cada hora trabalhada em prorrogação da jornada normal de trabalho,
será computada como hora de liberação para compensação, ou seja, 1 (uma) hora trabalhada por 1 (uma)
hora compensada;

III - as horas excedentes serão acumuladas por ano, com início em 01 de setembro até 31 de agosto;

IV – A compensação das horas excedentes deverá ocorrer dentro do período, na forma do item III, desta
Cláusula, independentemente do mês em que foram realizadas;

V - Ao final dos 12 meses da vigência deste Acordo Coletivo, caso as horas excedentes realizadas não
tenham sido integralmente compensadas, a empregadora obriga-se a quitar o saldo das horas excedentes
não compensadas no período, com o adicional de 50% (cinquenta por cento), no mês seguinte ao do
encerramento da vigência;

VI - As horas extras realizadas nos sábados, domingos e feriados não poderão ser compensadas pelo
sistema de banco de horas e, quando devidas, serão pagas no mês em que forem realizadas.
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Parágrafo 3º – O empregado, em se tratando de necessidade imperiosa, poderá ausentar-se do trabalho e
efetuar a devida compensação via banco de horas, desde que sejam cumpridos os seguintes critérios:

I – Com autorização previa e expressa do respectivo Coordenador e Diretor da área;

II – Desde que a compensação ocorra dentro do período indicado no inciso III, da Cláusula 2ª deste
instrumento, sob pena de as horas não compensadas serem descontadas no salário do mês subsequente
ou nas verbas rescisórias, em sendo o caso.

 

Parágrafo 4º - Na hipótese de o empregado solicitar rescisão do contrato de trabalho antes do fechamento
do período de 12 (doze) meses, será contabilizado o total de horas trabalhadas e o total de horas
compensadas, sendo que:

I - Havendo débito de horas do empregado para com a empregadora, as horas não trabalhadas serão
descontadas das verbas a que o empregado tiver direito na rescisão;

II - Havendo crédito de horas a favor do empregado, as horas não compensadas serão remuneradas com o
adicional de horas extras devido.

 

Parágrafo 5º – Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho por iniciativa da empregadora antes do
fechamento do período de 12 (doze) meses, será contabilizado o total de horas trabalhadas e o total de
horas compensadas, sendo que:

I - Havendo débito de horas do empregado para com a empregadora, as horas não trabalhadas serão
abonadas, sem qualquer desconto nas verbas a que o empregado tiver direito na rescisão;

II - Havendo crédito a favor do empregado, as horas não compensadas serão remuneradas com o adicional
de horas extras devido.

 

Parágrafo 6º – As horas extras realizadas em regime de sobreaviso serão remuneradas na forma da
Cláusula Vigésima deste Acordo Coletivo, não integrando o banco de horas para quaisquer efeitos.

 

Parágrafo 7º – As horas excedentes de trabalho de empregados em viagens e/ou treinamentos, também
poderão ser integradas ao banco de horas, seguindo as mesmas regras acima estabelecidas.

 

Parágrafo 8º – As condições contidas nesta cláusula não impedem, influem ou disciplinam os casos de
prorrogação da jornada para atender necessidade imperiosa, tal qual previsto no artigo 61 da CLT, norma
que regerá tal situação.

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA COMPENSAÇÃO DE JORNADA 
 

A VIVACOM, em conformidade com o artigo 7º, XXVI da Constituição Federal e artigo 59, § 6º da CLT,
adota o regime de compensação de jornada, com a finalidade de não efetuar desconto em salário do
empregado, na forma das condições abaixo estabelecidas:

 

Parágrafo 1º – a compensação de jornada tem por finalidade repor as horas preestabelecidas não
trabalhadas em dia útil, por deliberação da empregadora, como por exemplo: às segundas e sextas-feiras,
quando houver feriados às terças e quintas-feiras, às quartas-feiras de carnaval e em outras situações
análogas.
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Parágrafo 2º – A reposição/compensação das horas não trabalhadas deverá ocorrer no período de 03 (três)
meses em que foi concedida a folga, não podendo:

I - Ultrapassar o limite de 2 (duas) horas diárias;

II - Ultrapassar o limite de 1 (uma) hora, quando a reposição ocorrer no intervalo intrajornada (horário
descanso e almoço);

III - Adentrar no período de descanso de 11 (onze) horas consecutivas, entre jornadas (horário entre duas
jornadas de trabalho).

 

Parágrafo 3º – a não reposição/compensação dentro do período estabelecido, confere à empregadora o
direito de descontar o valor correspondente no salário do mês subsequente ao vencimento do prazo
estabelecido no parágrafo 2º desta cláusula.

 

Parágrafo 4º - Na hipótese de o empregado solicitar rescisão do contrato de trabalho antes do fechamento
do mês, será contabilizado o total de horas trabalhadas em regime de reposição/compensação, sendo que
as horas não repostas/compensadas serão descontadas das verbas a que o empregado tiver direito na
rescisão.

 

Parágrafo 5º – Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho por iniciativa da empregadora antes do
fechamento do mês, será contabilizado o total de horas trabalhadas e o total de horas compensadas, sendo
que as horas não trabalhadas serão abonadas, sem qualquer desconto nas verbas a que o empregado tiver
direito na rescisão.

 
 

FÉRIAS E LICENÇAS 
DURAÇÃO E CONCESSÃO DE FÉRIAS 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA MARCAÇÃO DE FÉRIAS 
 

Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a
férias, na forma da legislação vigente.

 

Parágrafo Único – O empregado deverá marcar a época de gozo das férias, com 12 meses de
antecedência, dependendo o período escolhido, da concordância do superior imediato.

 
LICENÇA MATERNIDADE 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA LICENÇA MATERNIDADE 
 
Fica garantido às empregadas da VIVACOM, licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
observando-se que referido direito se aplica também à empregada adotante e à que obtenha guarda judicial
de criança com até 01 (um) ano de idade, mediante apresentação da respectiva decisão judicial transita em
julgado ou, em se tratando de nascimento, da respectiva certidão de nascimento.
 

 
RELAÇÕES SINDICAIS 

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E MENSALIDADE SINDICAL 
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A empresa descontará anualmente a contribuição sindical, equivalente à remuneração de um dia de
trabalho, de todos os empregados que autorizarem expressamente o desconto, nos termos do Art. 579 da
CLT, sejam eles sindicalizados ou não.
 
Parágrafo 1º – 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$ 17,00
(dezessete reais). Este pagamento será feito apenas pelo titular que dará direito ao uso diário das
dependências da sede recreativa e outros benefícios, inclusive dos dependentes diretos, mediante
autorização por escrito ao empregador, para que seja efetuado o desconto.
 
Parágrafo 2º – 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, nº 1.509, 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 05(cinco) dias após o pagamento.
 
Parágrafo 3º – O procedimento previsto no caput desta cláusula deverá ser executado para todos os
recolhimentos feitos a favor do sindicato dos trabalhadores.
 
Parágrafo 4º – Os recolhimentos das importâncias arrecadadas, na forma deste acordo, 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.
 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA REVISÃO 
 
As condições estabelecidas em valores pecuniários na Cláusula Terceira serão revistas nas mesmas
épocas e bases de correção de salários dos empregados, seja em decorrência de imperativo legal ou de
concessão patronal.

Parágrafo Único – O presente Acordo Coletivo de Trabalho firme e valioso para abranger, por seus
dispositivos, todos os contratos individuais de trabalho firmados entre a empresa e os trabalhadores
representados pelo Sindicato, inclusive aqueles que venham a ser firmados após essa data,
independentemente de qualquer outra formalidade, devendo, no entanto, em substituição à realização de
assembleia, diante da proibição de aglomeração em razão da pandemia, colher obrigatoriamente as
assinaturas dos empregados no termo de adesão a este acordo, que será feito na forma de abaixo-
assinado.
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ANEXO I - CONSULTA E SUBSTITUIÇÃO À ASSEMBLEIA
 

Anexo (PDF)

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

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR057493_20202020_10_29T10_38_27.pdf

