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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2020/2020 
 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: GO000184/2020
DATA DE REGISTRO NO MTE: 29/04/2020
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR019541/2020
NÚMERO DO PROCESSO: 14021.118533/2020-65
DATA DO PROTOCOLO: 28/04/2020
 

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 
 
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA, CNPJ n. 01.277.573/0001-
20, neste ato representado(a) por seu Diretor, Sr(a). KLEINER VASCONCELOS PINHEIRO;
 
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 20 de abril de 2020 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) Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem , Auxiliares de Enfermagem do
Trabalho, Atendentes, Técnicos de Laboratórios, Técnicos e Auxiliares Administrativos e Serviços
Gerais nos Estabelecimentos de Saúde e Odontológicos, (Técnicos e Auxiliares de Enfermagem com
representação suspensa temporariamente por meio de decisão liminar),, com abrangência territorial
em Aparecida de Goiânia/GO, Goiânia/GO e Senador Canedo/GO. 

 
RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE

PESSOAL E ESTABILIDADES 
OUTRAS NORMAS REFERENTES A CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

As partes celebram ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, na forma prevista nos artigos 611 à 605, da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, mediante cláusulas abaixo indicadas e que passam a vigorar, em caráter
extraordinário, no período em que perdurar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº
6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

 
 

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 
PRORROGAÇÃO/REDUÇÃO DE JORNADA 

 
CLÁUSULA QUARTA - DA REDUÇÃO DE JORNADA E, POR CONSEQUÊNCIA, DE SALÁRIO 
 

Em decorrência da pandemia provocada pela doença COVID-19 e, com fulcro na Medida Provisória nº 936, de 1.º
de abril de 2020, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, dispondo sobre
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medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo n.º
6 de 20 de março de 2020, e Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020) , as partes acordam que, nos termos do
artigo 7.º, da referida Medida Provisória, a Empresa poderá reduzir a jornada de trabalho, exclusivamente, nos
percentuais de 25% (vinte e cinco por cento), 50% (cinquenta por cento) e 70% (setenta por cento). A redução de
jornada de trabalho ora acordada poderá ensejar a redução proporcional do salário, desde que preservado valor do
salário-hora de trabalho.

 

Parágrafo Primeiro – O período e percentual de redução de jornada e, por consequência, de salário serão definidos
a partir da necessidade e conveniência da Empresa, podendo vigorar por até noventa dias.

 

Parágrafo Segundo – Considerando que a redução dos salários importará em contribuição previdenciária inferior, o
Empregado (a), se assim desejar, poderá fazer a complementação como contribuinte individual.

 

Parágrafo Terceiro – Em razão da redução da jornada de trabalho, para adequação da divisão dos trabalhos de
cada departamento, o coordenador responsável providenciará uma escala de trabalho, que contemple a nova
jornada dos profissionais, cientificando-os.

 

Parágrafo Quarto – Fica expressamente proibida a realização de horas extras durante o período de redução da
jornada de trabalho.

 

Parágrafo Quinto - Nos termos dos artigos 5.º e 12.º, ambos da Medida Provisória n.º 936/2020, os
empregados(as) enquadrados (as) nos requisitos legais, farão jus ao Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda, custeado integral e exclusivamente pela União, e, para tanto, a Empresa fará a comunicação
ao Ministério da Economia, no prazo assinado na Medida Provisória.

 

 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS BENEFÍCIOS NO PERÍODO DE REDUÇÃO SALARIAL 
 

Durante o período de redução de salários e jornada a Empresa manterá integralmente os benefícios que concede
espontaneamente a todos os Empregados (as), tais como alimentação, plano de saúde e/ou odontológico etc,
mantidas as condições contratuais em vigor, além do vale transporte àqueles que fizerem jus ao recebimento e se
mantiverem trabalhando.

 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO DE TRABALHO 
 

Pela mesma motivação e circunstâncias declinadas na primeira parte do Caput da Cláusula Quarta deste Acordo, as
partes acordam a possibilidade de a Empresa suspender o contrato de trabalho dos Empregados, na forma prevista
no Artigo 8º, da Medida Provisória 936/2020.

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Fica expressamente proibido o labor durante o período de suspensão temporária do
contrato de trabalho, ainda que parcialmente por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho á distância, sob
pena de descaracterizar a suspensão do contrato de trabalho, nos termos do artigo 8º, parágrafo 4º, incisos I, II e III
da MP 936 de 2020.

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA 
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Durante o período de suspensão do contrato de trabalho o Empregado(a) receberá do Governo Federal o Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda previsto no Artigo 5º, inciso II, parágrafo 2º, da Medida
Provisória 936/2020, desde  enquadrado nos requisitos legais.

 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA SUSPENSÃO E A PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 

Considerando que o período de suspensão temporária do contrato de trabalho não será contado para aposentadoria
o Empregado poderá recolher para o Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de segurado facultativo, nos
termos do Artigo 8º, Inciso II, parágrafo 2º, da Medida Provisória 936/2020.

 
 
CLÁUSULA NONA - DO REESTABELECIMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO 
 

Nos termos do Artigo 8º, parágrafo 3º, incisos I, II e III da Medida Provisória 936/2020 o contrato de trabalho será
restabelecido no prazo de dois dias corridos contados:

 I. da cessação do estado de calamidade pública;

 II da data estabelecida para o término do presente acordo ou

 III da comunicação do empregador informando a decisão de antecipar o fim do período de suspensão pactuado.

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS BENEFÍCIOS NO PERÍODO DE SUSPENSÃO 
 

Durante o período de suspensão do contrato de trabalho a Empresa manterá integralmente os
benefícios que concede espontaneamente a todos osEmpregados(as), exceto vale transporte.

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
RENOVAÇÃO/RESCISÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Parágrafo Primeiro - Será de responsabilidade da Empresa a comunicação ao Ministério da Economia de tal sorte a
viabilizar a percepção do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, sob pena de arcar com
os valores de pagamentos integrais do Empregado, em conformidade com o artigo 5.º, em especial, parágrafo 3.º,
da Medida Provisória n.º 936/2020.

Parágrafo Segundo – As partes reconhecem a garantia no emprego durante o período acordado de redução da
jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho e, por tempo equivalente ao
período cumprido de suspensão ou suspensão, após restabelecida a normalidade do contrato de trabalho.

Parágrafo Terceiro – 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 Empregados (as) representados pelo
Sindicato, 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, especificando as alterações relativas ao seu contrato de
trabalho durante o período.

Parágrafo Quarto – Por este Acordo Coletivo ficam convalidados os acordos individuais eventualmente
implementados em data anterior a celebração deste Acordo.

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA ESPECIAL 
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A vigência deste Acordo Coletivo será de 20 de abril de 2020 à 31 de dezembro de 2020 ou enquanto perdurar o
estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19) de que trata a Lei nº 13.979, de
6 de fevereiro de 2020, o que ocorrer primeiro.

 

Parágrafo Único – A vigência dos prazos das alterações contratuais mencionados neste Acordo Coletivo poderão
ser prorrogados, observados os limites definidos na Medida Provisória 936, reduzidos e/ou antecipados caso seja
determinada a cessação do estado de calamidade pública, ou, a critério, conveniência ou necessidade da Empresa

 
 

 
 

ANTONIO AFONSO FERREIRA 
TESOUREIRO 

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

KLEINER VASCONCELOS PINHEIRO 
DIRETOR 

INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 
 

 
ANEXOS

ANEXO I - NÃO HOUVE 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. 
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