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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – 2013 / 2014 

 

SIND. DOS EMPREG. NO COM., HOTEL., BARES, REST. E SIM, TUR. E HOSP. DE CVO, DIAM. MIC. 
REG. DO MED., RIO DAS VELHAS E T. MAR, CNPJ n. 02.087.753/0001-01, neste ato representado(a) 

por seu Presidente, Sr(a). WILSON AVELINO DE SOUZA; 
 
E 
 
SIND DE HOTEIS REST BARES E SIMILARES DE MONTES CLAROS, CNPJ n. 20.559.001/0001-88, 
neste ato representado (a) por seu Presidente, Sr(a). TARCISIO EDMAR FIGUEIREDO ROSA; 
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho 
previstas nas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 24 (vinte e 
quatro) meses, ou seja: de 1º (primeiro) de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2014 e a Data-
Base da categoria em 1º (primeiro) de janeiro, ressalvada nova negociação na próxima Data-Base de 
1º (primeiro) de janeiro de 2014, que irá tratar exclusivamente das cláusulas econômicas, assim 

entendendo, Reajuste Salarial, Contribuições Sindicais, Convencionais e Programa de Assistência 
Familiar. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: DA INDENIZAÇÃO DATA BASE – O empregado dispensado sem justa 
causa, dentro dos 30 (trinta) dias que antecede a Data Base, é assegurado o direito previsto no Art. 
9º da Lei nº. 6.708/79 e 7.238/84, a partir da próxima CCT, ou seja: Dezembro de 2013. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – ABRANGÊNCIA 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) todos dos Empregados do 
Comércio Hoteleiro, Bares, Restaurantes e Similares dentro da Base Territorial do 
Sindicato Profissional – (SECHOBARES / MG), exceto nos municípios onde existam 
sindicatos da correspondente categoria profissional, com abrangência territorial em 
Abaeté/MG, Alvorada de Minas/MG, Augusto de Lima/MG, Buenópolis/MG, Corinto/MG, 
Curvelo/MG, Datas/MG, Diamantina/MG, Gameleiras/MG, Gouveia/MG, Inimutaba/MG, 

Joaquim Felício/MG, Lassance/MG, Monjolos/MG, Morada Nova de Minas/MG, Morro da 
Garça/MG, Pompeu/MG, Presidente Juscelino/MG, Presidente Kubitschek/MG, Santo 
Hipólito/MG, São Gonçalo do Abaeté/MG, Serro/MG, e Três Marias/MG. 

 
Salários, Reajustes e Pagamento 

Piso Salarial 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - PISOS SALARIAIS 

Os Pisos Salariais da Categoria Profissional a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2013, será nos 
valores constante da tabela inserida na Cláusula Quarta desta Convenção Coletiva de Trabalho. 
 
§ 1º: Os demais benefícios praticados pelas empresas, tais como: cesta básica, vale ou ticket 
alimentação/refeição, salário utilidade, vale transporte, etc., terão como índice de correção, a 
porcentagem de 5,0% - (cinco inteiros por cento). 
 
§ 2º: As partes ajustam que o salário dos empregados que ganham acima dos Pisos Salariais, ora 
ajustados, serão reajustados com o adicional de 5% - (cinco inteiros por cento), acrescido de 1,5% - 
(um e meio por cento), ou seja: 6,5% – (seis e meio por cento), a título de ganho real, a incidir 
sobre os salários vigentes em janeiro/2013, mês da Data-Base da Categoria.  
 
§ 3º: Havendo mudança na política salarial do governo federal, antes da Data-Base da Categoria 
Profissional (1º de janeiro), aplicará o índice acumulado do INPC no período, aos respectivos pisos 

salariais, nesta CCT, pactuada.   
 

Pagamento de Salário - Formas e Prazos 
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CLÁUSULA QUARTA - PISOS SALARIAIS E FUNÇÕES 
A partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2013, nenhum trabalhador integrante da Categoria 
Profissional representada pelo SECHOBARES / MG, ou seja: empregados em Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares nas cidades de Abaeté/MG, Alvorada de Minas/MG, Augusto de Lima/MG, 
Buenópolis/MG, Corinto/MG, Curvelo/MG, Datas/MG, Diamantina/MG, Gameleiras/MG, 
Gouveia/MG, Inimutaba/MG, Joaquim Felício/MG, Lassance/MG, Monjolos/MG, Morada 
Nova de Minas/MG, Morro da Garça/MG, Pompeu/MG, Presidente Juscelino/MG, 
Presidente Kubitschek/MG, Santo Hipólito/MG, São Gonçalo do Abaeté/MG, Serro/MG, e 
Três Marias/MG, poderá receber salário inferior aos pisos e funções abaixo descriminados: 

 
1 PISO SALARIAL MÍNIMO E SALÁRIO DE INGRESSO R$ 720,00 
2 FAXINEIRO, SERVENTE, CONTÍNUO, BAGAGEIRO, MENSAGEIRO E OFFICE-BOY R$ 720,00 
3 GARÇON, BARMAM, ATENDENTE DE LANCHONETE E BALCONISTA R$ 730,00 
4 COZINHEIRO, PIZZAIOLO, PASTELEIRO, LANCHEIRO, CHURRASQUEIRO, SALGADEIRO R$ 730,00 
5 MAÎTRE, GOVERNANTA e BALCONISTA R$ 730,00 
6 PORTEIRO, VIGIA, GARAGISTA, MANOBRISTA, RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE ESCRITÓRIO R$ 720,00 
7 COPEIRA, CAMAREIRA, ARRUMADEIRA, CAIXA e RECEPCIONISTA CAIXA R$ 730,00 
8 LAVADOR E PASSADEIRA R$ 720,00 
9 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO E RECEPCIONISTA BILÍNGUE R$ 730,00 
10 COZINHEIRO INDUSTRIAL R$ 730,00 
11  AJUDANTE DE COZINHEIRO DE REST. DAS INDÚSTRIAS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS R$ 720,00 
12 JARDINEIRO E ALMOXARIFE R$ 720,00 
13 PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO R$ 730,00 

 

§ 1º: Respeitado os pisos salariais mínimos da categoria, fica facultado às empresas concederem 
gratificação ou remuneração diferenciadas, a seu critério, em razão do trabalho ser exercido em 
postos considerados “especiais”, diferenciações estas que, com base no direito a livre negociação, 
prevalecerá somente enquanto o empregado estiver prestando serviços nas situações aqui previstas, 
que não servirão de base para fins de isonomia (Art. 461/CLT). 

§ 2º: SALÁRIO DE INGRESSO - O salário de ingresso da categoria profissional durante o prazo 

máximo de 90 (noventa) dias, contados da admissão do empregado, não poderá ser inferior ao Piso 
Salarial da Categoria, aplicável apenas para o empregado que nunca tenha trabalhado na categoria; 
findo o referido prazo o empregado não poderá receber salário inferior ao piso salarial da função, 
previsto nesta CCT. 
 
§ 3º: QUEBRA-DE-CAIXA – Todo empregado que em sua jornada de trabalho exerça a função 
exclusivamente de caixa e/ou recepcionista caixa, deverá tê-la anotada em sua CTPS, recebendo, a 
título de Quebra-de-Caixa, o valor de seu salário, acrescido do percentual de 5% - (cinco por cento). 
 

a)   Caso o empregador passe a adotar, como norma da empresa, que não serão exigidas 
reposições de diferenças apuradas no caixa, ou no controle de entrega de valores, não ficará 
obrigado a pagar a verba a título de Quebra-de-Caixa. 

 
§ 4º: ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - As empresas concederão entre os dias 15 (quinze) a 20 
(vinte) de cada mês, 40% (quarenta por cento) de adiantamento salarial, exceto nos meses em que 
ocorrer o pagamento das parcelas relativas ao 13º Salário, sendo facultado ao empregado requerer o 
pagamento na data do vencimento. 
 
§ 5º: PAGAMENTO DE SALÁRIOS – As Empresas efetuarão o pagamento do salário aos seus 
empregados no local de trabalho e no horário normal, sendo este pagamento em dinheiro. 
 

a)  No caso de o pagamento ser efetuado em cheque, ficará o trabalhador autorizado a se 

ausentar do trabalho para desconto do aludido cheque, sem prejuízo da sua jornada de 
trabalho, no horário bancário que convier ao empregado, por um período máximo de 02 
(duas) horas; 
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b)  O saldo de salários referente ao período anterior ao aviso prévio deverá ser pago por ocasião 
do pagamento geral dos demais empregados, exceto se a homologação ou quitação da 
rescisão ocorrer antes do mencionado pagamento geral. 

 
CLÁUSULA QUINTA - ATRASO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - MULTA 
Na ocorrência de atraso de pagamento de salário fora do prazo estabelecido em Lei, às empresas 
incorrerão em multa correspondente a 02 (dois) dias de salário do Piso Salarial da Categoria, por dia 
de atraso, para cada empregado e revertida diretamente a ele, devidamente atualizada até a efetiva 
regularização, sem prejuízo da multa em Lei. 
 
§ 1º: DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – As empresas fornecerão obrigatoriamente a seus 
empregados, do dia do pagamento dos salários, o respectivo comprovante de pagamento (holerite), 

que deverá discriminar todas as verbas pagas e seus respectivos descontos. 
 
§ 2º: CARACTERIZAÇÃO DE VALES – Em caso de concessão de adiantamento ou vales as 
empresas se obrigam a fazer constar nos respectivos recibos à identificação da empresa, a data, o 
valor em algarismos e por extenso, bem como a especificação do motivo da sua concessão. 
 

Isonomia Salarial 

 
CLÁUSULA SEXTA – DESIGUALDADE SALÁRIAL 
Não haverá desigualdade salarial entre homens e mulheres que prestem serviços ao mesmo 
empregador, exercendo idêntica função, com o mesmo tempo e serviço. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Ao empregado promovido para a função de outro será garantido o salário igual 
ao do empregado substituído, sem considerar vantagens pessoais. 

 
Descontos Salariais 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DESCONTOS 
Fica vedado as empresas descontarem de seus empregados recepcionistas, caixas, tesoureiros e 
outros que manipulem valores da empresa, as importâncias pagas em cheques que venham a ser 
devolvidos por insuficiência de fundos, recebidos por estes, bem como, em relação a todos os seus 

empregados, as importâncias destinadas à cobertura de extravios ou quebras de materiais, 
uniformes de uso obrigatório, desde que o empregado tenha obedecido as normas internas das 
empresas, e não tenha agido com dolo, isso na conformidade do Art. 462 da CLT. 
 
§ 1º: OUTROS DESCONTOS - Além dos descontos previstos em Lei e nesta CCT (Contribuição 
Sindical, Assistencial / Confederativa / Mensalidade), os empregadores procederão aos descontos nos 
salários dos seus empregados de valores concernentes de seguro de vida em grupo, assistência 

médica e/ou odontológica, seguro saúde, mensalidade de grêmios associativos ou recreativos dos 
empregados, cooperativas de crédito mútuo e de consumo, desde que o objeto dos descontos tenha 
direta ou indiretamente beneficiado o empregado e/ou seus dependentes, inclusive aquelas 
instituídas ou mantidas pelo Sindicato obreiro, previdência privada e farmácia, desde que 
expressamente autorizado pelo empregado. 
 
§ 2º: As empresas deverão dar ciência aos seus empregados, quanto das normas internas, por 

escrito, colhendo a assinatura dos mesmos. 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros 
Outras Gratificações 

 
CLÁUSULA OITAVA - TAXA DE SERVIÇO (10%) 
Fica acordado que os estabelecimentos da Categoria Econômica poderão acrescentar nas 
consumações, contas ou faturas das despesas efetuadas pelos clientes até 10% - (dez por cento), a 
título de TAXA DE SERVIÇO 10%, será processada, contabilizada e distribuídas nas seguintes 
condições: 
 

A) Dos 10% - (dez por cento), acima declinado, 7% - (sete por cento), será como remuneração 
do empregado, e o restante, ou seja: 3% - (três por cento), ficará retido pela empresa, para 
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fazer frente aos encargos sociais dos seus respectivos empregados; 
 

B) As empresas, obrigatoriamente, darão ciência aos seus clientes da cobrança da taxa, através 
de avisos inseridos no cardápio e outros, citando a Cláusula ou Parágrafo específico da CCT, 
bem como na recepção. 

 
§ 1º: As empresas que cobrarem a Taxa de Serviço 10% (dez por cento) deverão anotar na Carteira 
de trabalho e Previdência Social – CTPS – de seus empregados o salário fixo mais a referida Taxa e a 
função exercida pelo respectivo titular. 
 
§ 2º: A Taxa de Serviço integrará a remuneração dos empregados para todos os fins de direito e na 
forma do § 1º, incidirá os direitos trabalhistas previstos na CLT, observando o Enunciado 354 TST. 

 
§ 3º: Os garçons e/ou os empregados admitidos após a assinatura do presente acordo participarão 
do rateio, sendo que no primeiro mês será proporcional aos dias trabalhados, observada ao 
Enunciado 354 do TST. 
 
§ 4º: Caso a empresa não repasse os valores devidos até a data convencionada arcará com multa de 
10% (dez por cento), sobre o montante e acrescido de juros e correção monetária. 

 
§ 5º: Os pagamentos das verbas a que se refere o §1º, desta clausula, serão efetuados até o 5º dia 
útil do mês subsequente. 
 
§ 6º: Fica, ainda, expressamente consignado, neste instrumento, que a presente Clausula tem a 
natureza facultativa somente podendo ser instituída consensualmente. 
 

§ 7º: Fica expressamente consignado que as Empresas que praticarem esta Cláusula em 
desconformidade com os Parágrafos acima descritos estarão sujeitas à AÇÃO DE CUMPRIMENTO e 
demais cominações legais. 
 
§ 8º: Somente poderão se beneficiar desta Cláusula os estabelecimentos filiados ao Sindicato 
Patronal e quites com as obrigações Sindicais (Contribuição Sindical, Assistencial e Mensalidade 
Sindical) de ambas as categorias, bem como o cumprimento de todas as Cláusulas pactuadas nesta 

CCT.  
 

Auxílio Funeral 
CLÁUSULA NONA - AUXILIO FUNERAL 
Na ocorrência de falecimento do empregado, as empresas indenizarão o beneficiário com valor 
equivalente a 01 (um) salário de admissão, conforme a função, para auxiliar nas despesas com o 
funeral. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO As empresas que mantenham seguro para a cobertura de despesa com funeral 
em condições mais benéficas, ficam dispensadas da concessão da indenização prevista no “caput” 
deste Parágrafo. 
 

Adicional de Hora-Extra 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - HORAS EXTRAS 
As horas extras trabalhadas serão pagas para todos os empregados com acréscimo do valor de 70% 
- (setenta por cento) sobre a hora normal nos dias normais e 100% - (cem por cento) nos dias de 
folga e feriados. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: As folgas e feriados devem ser pagos em dobro em conformidade com a 
Súmula 146 do TST. 
 

Adicional Noturno 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAL NOTURNO 
É devido o adicional noturno no percentual de 20% - (vinte por cento) do Piso Salarial do 
empregado, considerada a prestação de serviços entre 22h00m horas até às 05h00m.  
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PARÁGRAFO ÚNICO: Fica vedado o trabalho do menor de 18 (dezoito) anos de idade, após as 
22h00 horas, a não ser que porte autorização judicial. 
 

Auxílio Alimentação 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALIMENTAÇÃO 
As empresas que possuírem e mantiverem restaurantes em funcionamento, fornecerão refeições aos 
seus empregados, mediante acordo previamente firmado e assinado entre as partes, com cópia 
enviada ao Sindicato Profissional, observando-se a Lei 3.030, de 19/12/1956 e o Art. 82 do 
Decreto - Lei nº. 5.452, de 01/05/1943 da CLT, tendo o Salário Mínimo como base de cálculo, 
sendo que valor a serem descontados dos empregados, referente à alimentação, não poderá ser 
superior a 3% - (três por cento). 

 
§ 1º: A disposição do contido do caput da Cláusula será aplicada aos trabalhadores em geral, desde 
que as refeições sejam preparadas e fornecidas no próprio estabelecimento empregador. 
 
§ 2º: O empregado que quiser deixar de fazer refeições na empresa deverá avisá-la com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias, sendo que vencido esse prazo, ficará desobrigado de qualquer 
pagamento. 

 
§ 3º: As empresas que não trabalham com o fornecimento de refeição, se obrigam a fornecer um 
lanche gratuitamente para os seus empregados.   
 

Auxílio Transporte 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VALE TRANSPORTE 

As empresas se obrigam a observar as disposições contidas na Lei nº. 7.418/85 com as alterações 
que vieram com a Lei nº. 7.619/87, regulamentada pelo Decreto nº. 95.247/87, que cuidam do “Vale 
Transporte”, ficando desobrigadas aquelas empresas que possuam ou forneçam transporte próprio 
aos seus empregados, sob pena da competente propositura de ação na Justiça, além de se sujeitar a 
uma multa de 01 (um) M.V.R. 
 
§ 1º: VALE TRANSPORTE – Serão fornecidos VALE TRANSPORTE aos empregados, conforme sua 

declaração, sendo que as empresas poderão descontar 5% (cinco por cento) sobre o Salário Base 
para o custeio dos mesmos. 
 
§ 2º: Somente fará jus ao recebimento do Vale Transporte, o empregado que morar e/ou residir a 
uma distância superior a 02 (dois) km, do local de trabalho. 

§ 3º: Nas faltas justificadas pelos empregados, serão devidos os vales-transportes, desde que não 

ultrapassem a 02 (duas) no mês. 

Contrato de Trabalho - Admissão, Demissão, Modalidades 
Normas para Admissão/Contratação 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ANOTAÇÕES NA CTPS 
As empresas são obrigadas a anotar em 48h00min horas na CTPS de seus empregados, o Contrato 
de Trabalho, a função efetivamente exercida e a remuneração contratada, inclusive a parte variável, 
assim compreendida: TAXA DE SERVIÇOS (10%), PONTOS ou outras formas de participação do 
empregado. Nenhum empregado será obrigado a exercer funções senão a que estiver anotada na 
sua CTPS. 
 
§ 1º: CÓPIAS DE DOCUMENTOS. Os empregadores fornecerão aos seus empregados cópias de 
todos os documentos por eles assinados, mediante recibo. 

 
 
§ 2º: Recomenda-se que os empregadores lancem na CTPS dos empregados o nome do Sindicato 
Profissional favorecido ou as iniciais SECHOBARES / MG, quando da anotação da Contribuição 
Sindical, em vez de simplesmente Sindicato de Classe. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA 
O Contrato de Experiência somente terá validade se celebrado com a data de início datilografada e a 
assinatura do empregado sobre a referida data e anotada a sua celebração na CTPS. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O empregador entregará ao empregado cópia do Contrato de Experiência, 

mediante recibo no ato da assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - INDENIZAÇÃO ESPECIAL 
Os empregados que tenham mais de 10 (dez) anos contínuos de serviço na mesma empresa e 
contem com mais de 45 (quarenta e cinco) anos de idade, na demissão sem justa causa terão direito 
a uma indenização especial, paga de uma única vez, equivalente ao salário de 30 (trinta) dias, 
preservado o aviso prévio legal.  

 
Desligamento/Demissão 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - RESCISÃO CONTRATUAL 
Na ocorrência de Rescisão Contratual, o empregador deverá efetuar o pagamento das verbas 
rescisórias devidas ao empregado dentro do prazo estabelecido em Lei, sob pena de não o fazendo, 
pagar ao empregado uma multa correspondente a 01 (um) dia do Piso Salarial da Categoria para 

cada dia de atraso, até a efetiva quitação das verbas rescisórias, desde que o retardamento não 
decorra de culpa do empregado, cuja importância será revertida em favor do empregado, além da 
multa prevista em Lei.  
 
§ 1º: AGENDA DA RESCISAO CONTRATUAL. As devidas Rescisões Contratuais deverão ser 
previamente agendadas junto ao Sindicato Profissional, de no mínimo 05 (cinco) dias úteis de 
antecedência, via fax, telefone, ou e-mail, sob pena de não haver homologação da Rescisão 

Contratual e aplicação de multas de acordo com a Lei vigente. 
 
§ 2º: HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DOCUMENTOS - As Homologações das 
Rescisões do Contrato de Trabalho só poderão ser efetuadas mediante a apresentação dos seguintes 
documentos, devidamente preenchidos: 
 

1. Guias TRCT em 04 (quatro) vias; 
2. CTPS com as anotações devidamente atualizadas; 
3. Comprovante do aviso-prévio ou do pedido de demissão; 
4. Extrato analítico atualizado da conta vinculada do empregado no FGTS e guias de 

recolhimento dos meses que não constem no extrato; 
5. Contribuição Social (50%), nas hipóteses do Art.18 da Lei nº. 8.036, de 11/05/1990, e do 

Art. 1º da Lei Complementar nº. 110, de 29/06/2001; 
6. Comunicação da Dispensa CD e Requerimento do Seguro Desemprego (SD); 

7. Atestado de Saúde Ocupacional Demissional, atendidas as formalidades especificadas na 
Norma Regulamentadora nº. 5, aprovada pela Portaria nº. 3.214, de 08/06/1978, e 
alterações; 

8. Demonstrativo de parcelas variáveis consideradas para fins de cálculo dos valores devidos na 
rescisão contratual; 

9. Cópias dos 03 (três) últimos holerites do empregado; 
10. Certidão Negativa da Entidade Sindical Patronal; 
11. Guias comprobatórias do recolhimento das Contribuições Sindicais: Mensalidade Sindical,  

Assistencial, e outras se houver dos Sindicatos convenentes (Art. 578 a 610, da CLT); 
12. Guia comprobatória do recolhimento da Contribuição Sindical (Imposto) do ano vigente ou 

anterior, se for o caso dos Sindicatos convenentes, cumprindo ás empresas a identificação da 
respectiva sigla da entidade profissional (SECHOBARES / MG) na CTPS; 

13. Carta de Referência / Apresentação do dispensado, quando por ele solicitado; 
14. Relação dos salários de contribuição para o INSS; e 

15. Apresentação do Perfil Profissiográfico (parágrafo 6º, artigo 68, do Decreto 3.048/99 e 
Instrução Normativa nº. 39 de 26.10.2000 expedida pelo Ministério da Previdência e 
Assistência Social), para os empregados que exercem suas atividades em condições 
insalubres e perigosas. 

 
§ 3º: No demonstrativo de médias de horas extras habituais, será computado o reflexo no descanso 
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semanal remunerado, conforme disposto nas alíneas “a” e “b” do Art. 7º da Lei nº. 605, de 
05/01/1949. 
 
§ 4º: Quando a rescisão decorrer de adesão a Plano de Demissão Voluntária ou quando se tratar de 
empregado aposentado, é dispensada a apresentação de CD ou Requerimento de Seguro – 
Desemprego. 
 
§ 5º: PAGAMENTOS DE RESCISÃO CONTRATUAL – Os pagamentos a que se refere à 
homologação de Rescisão de Contrato de Trabalho, só poderá ser em dinheiro, cheque administrativo 
visado, em conformidade com o Art. 477 da CLT.   
 
§ 6º: DISPENSA DO AVISO PRÉVIO - O empregado dispensado sem justa causa que obtiver novo 

emprego antes ou durante o prazo do aviso prévio, ficará desobrigado do seu cumprimento, desde 
que solicite a dispensa e comprove o alegado com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, 
dispensada, nesta hipótese, a remuneração do período não trabalhado. 
 
§ 7º: DA REPRESENTAÇÃO - A Entidade representativa da Categoria Profissional, de acordo com o 
Art. 477, § 2º, da CLT, tem como atribuição à prestação de assistência aos trabalhadores por 
ocasião das Rescisões dos Contratos de Trabalho, podendo lançar no verso do instrumento rescisório 

ressalvas no caso de dúvidas, devendo, neste caso, alertar a própria empresa quanto às dúvidas ou 
erros observados. 
 

Portadores de necessidades especiais 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DEFICIENTE FÍSICO 
As empresas darão cumprimento ao Decreto nº. 3.298, de 20/12/1999 na contratação dos 

portadores de deficiência física, para contratação desde que estejam em igualdade de condições no 
processo seletivo. 
 

Outras normas referentes a admissão, demissão e modalidades de contratação 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CONTRATO DE DIAS PRE-DETEMINADO COM FOLGUISTAS 
As empresas poderão contratar e registrar funcionários para trabalhar em dias predeterminados, 

somente para cobrir folgas e férias, recebendo salário proporcional aos números de dias trabalhados. 
 
§ 1º: Os dias que não forem contratados, não poderão ser considerados como empregados à 
disposição da empresa (disponibilidade). 
 
§ 2º: Os salários diários a serem recebidos serão no mínimo igual ao do empregado substituído. 
 

Relações de Trabalho – Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades 
Estabilidade Geral 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - ALEITAMENTO / ATESTADO MÉDICO PEDIÁTRICO 
Para amamentar o próprio filho até que este complete 06 (seis) meses de vida, será facultada à 
empregada mãe, acumular 30 (trinta) minutos previstos no Art. 396 da CLT, iniciando a jornada 
diária 01h00min hora mais tarde ou deixando o serviço 01h00min hora mais cedo em relação à 

jornada habitual. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - ABONO DE FALTA AS MÃES 
A empregada (Mãe) que deixar de comparecer ao serviço para atender enfermidade de seu (s) filho 
(s) menor (es) de 14 (quatorze) anos, ou inválido-incapazes, devidamente comprovados, terá suas 
faltas abonadas até o limite máximo de 15 (quinze) dias, por ano. 
 

1. O direito previsto no caput somente será extensivo ao empregado (Pai) se o mesmo 
comprovar sua condição de único responsável. 

 
2. Caso mãe e pai trabalhem na mesma empresa, este benefício poderá ser concedido a um ou 

outro, alternativamente, a critério do empregador, obedecidas as condições estabelecidas no 
“caput” deste Parágrafo.   
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - ESTABILIDADE GESTANTE 
Fica deferida a estabilidade provisória à empregada gestante, desde a concepção, pelo prazo de 60  
(sessenta ) dias a contar do término da licença oficial.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, 
inciso ll, alínea b, do ADCT, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo 
determinado (Súmula 244 TST). 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - ATESTADO MÉDICO / PRAZO DE ENTREGA 
Cabe ao empregado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a obrigação de entregar o Atestado 
Médico, mediante protocolo de recebimento, no departamento de pessoal da empresa, sob pena de 
ineficácia da justificativa de falta ao trabalho.  

 
PARÁGRAFO ÚNICO: A regra prevista no “caput” desta cláusula deverá ter sua cópia afixada no 
quadro de avisos da empresa, em local visível e de fácil acesso aos trabalhadores.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - ESTABILIDADE AUXÍLIO DOENÇAS 
Fica garantido o emprego e o salário ao empregado sob Auxílio - Doença, pelo período de 45 
(quarenta e cinco) dias, a partir do término do beneficio concedido pelo sistema previdenciário, 

ressalvada a dispensa por motivo disciplinar. 

 
CLÁUSULA VIGÈSIMA QUINTA - ESTABILIDADE DE ACIDENTE DE TRABALHO 
O empregado acidentado no trabalho terá estabilidade provisória, de acordo com o preceituado no 
artigo 118 da lei nº. 8.213-91, de 12 (doze) meses após a alta médica, independentemente de 
percepção de auxilio acidente. 
 

Estabilidade Serviço Militar 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - SERVIÇO MILITAR 
Fica assegurado ao empregado em idade de convocação pra prestação do serviço militar, 
estabilidade no emprego, desde a efetiva incorporação até 60 (sessenta) dias após a baixa ou 
desincorporação, e desde que tenha prestado o serviço militar fora da localidade de seu domicilio. 
Nos demais casos a estabilidade será de 30 (trinta) dias. 

 
Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas 

Compensação de Jornada 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - BANCO DE HORAS 
As empresas, mediante ACT - Acordo Coletivo de Trabalho especifico, celebrado diretamente com o 
Sindicato Profissional, poderão prorrogar a Jornada de Trabalho de seus empregados até o máximo 
permitido por Lei, ou seja, 02h00min diárias, sendo que o excesso de horas de um dia deverá ser 
compensado com a correspondente diminuição de jornada em outro dia ou através de concessão de 
folgas, de maneira que não exceda às somas das jornadas semanais de trabalho previstas 
contratualmente, observado o período máximo de 30 (trinta) dias para a compensação. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Na hipótese de ocorrência da Rescisão do Contrato de Trabalho por qualquer 
motivo, sem que tenha havido compensação de jornada extraordinária na fórmula do caput desta 

Cláusula, o empregado terá direito ao recebimento das horas extras não compensadas, calculadas 
sobre o valor da remuneração da rescisão. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - JORNADA DE TRABALHO / ESCALA DE 12 X 36 HORAS 
É valida, em caráter excepcional, a jornada de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) de 
descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou 
convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados.  O 
empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor prestado na décima 
primeira e décima segunda horas, respeitado o Piso Salarial da Categoria. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - INTERVALO INTRA-JORNADA 
Fica convencionado entre as partes que o intervalo intra-jornada (repouso, almoço e jantar) será de 
no mínimo, 01 (uma) hora até no máximo de 04 (quatro) horas.  
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1. Fica esclarecido que só poderão beneficiar-se, deste parágrafo as empresas devidamente 
sindicalizadas ao Sindicato Patronal e em dia, com as suas obrigações sindicais; 

 
2. Os intervalos de até 15 (quinze) minutos de lanches serão computados como tempo de 

serviço de jornada diária do empregado, com exceção de quem trabalhe 06 (seis) horas 
diárias. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA – ATRASOS 
No caso de o empregado chegar atrasado ao serviço e o empregador permitir seu trabalho nesse dia 
fica proibido o desconto da importância relativa ao dia e ao repouso semanal remunerado (domingo e 
feriado). 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
O empregado poderá ausentar-se do serviço no período máximo de 03 (três) dias por ano, para 
participar de cursos, seminários de aperfeiçoamento profissional especifico da atividade exercida e no 
interesse deste, não ocorrendo prejuízo salarial. 
 

1. A participação em eventos sindicais dependerá da iniciativa do respectivo Sindicato 
Profissional, sendo facultado ao empregador o atendimento, observando-se a compensação 

da jornada.  
Outras disposições sobre jornada 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - ESCALA DE REVEZAMENTO 
As empresas poderão, com a anuência do empregado, adotar sua própria escala de revezamento, a 
qual será organizada de maneira que, em um período máximo de 06 (seis) semanas de trabalho, 
cada empregado usufrua ao menos um domingo de folga e a mesma deverá constar em quadro de 

aviso, com antecedência mínima de 05 (cinco) do início da mesma, sujeito à fiscalização. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DIA DO PROFISSIONAL 
No dia 11 (onze) de agosto será comemorado o Dia dos Profissionais abrangidos por esta CCT, 
sendo devido o repouso ou a remuneração dobrada das horas laboradas neste dia além do salário 
normal. Art. 67 da CLT, e o Art. 1º da Lei nº. 605/49 e os Art. 1º e 4º do Decreto nº. 27.048 
de 12.08.49. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Além do dia destinado a comemoração do Dia do Trabalhador, os feriados 
municipais trabalhados, dos municípios que enquadram a Base Territorial do Sindicato Profissional, 
terá a remuneração dobrada das horas laboradas neste dia além do salário normal. 
 
a) O trabalho prestado em Domingos e Feriados, não compensado, deve ser pago em dobro, sem 

prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. (Súmula 146, do TST). 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - FOLGAS TRABALHADAS 
As folgas e feriados trabalhados e não compensados no prazo de até 30 (trinta) dias serão pagas 
pelo triplo do seu valor, ou seja, a folga mais o dia trabalhado e mais outro dia pela não 
compensação. 

 
Férias e Licenças 

Duração e Concessão de Férias 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - FÉRIAS, INÍCIO DO PERÍODO DE GOZO 
O início das férias coletivas ou individuais nunca poderá coincidir com os dias sábado, domingo, 
feriados ou folgas, devendo ser fixado sempre a partir do primeiro dia útil da semana. As empresas 
comunicarão aos empregados a data de início das férias por escrito, mediante recibo, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  
 
§ 1º: FÉRIAS COLETIVAS / NATAL E ANO NOVO – Na hipótese de férias coletivas no mês de 
dezembro, recaindo Natal e Ano Novo em dia da semana entre segunda e sexta feira, os empregados 
farão jus ao acréscimo de 02 (dois) dias em suas férias. 
 
§ 3º: COINCIDÊNCIA DAS FÉRIAS COM CASAMENTO – Fica facultado ao empregado gozar férias 
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no período coincidente com a data de seu casamento, condicionada a faculdade à não coincidência 
com o mês de pico de hospedagem e vendas da empresa, por ela estabelecido, e comunicação à 
empresa com 30 (trinta) dias de antecedência. 
 
§ 4º: EMPREGADO ESTUDANTE - FÉRIAS – Os empregados estudantes, desde que requerido, 
com 30 (trinta) dias de antecedência, terão suas férias concedidas na mesma época das férias 
escolares. 
 

Outras disposições sobre férias e licenças 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - LIBERAÇÃO DOS DIRIGENTES SINDICAIS 
Por solicitação prévia e escrita da Entidade Profissional, as empresas com mais de 10 (dez) 

empregados, liberarão membro da Diretoria do Sindicato, sem prejuízo de salários, para participarem 
de reuniões, assembleias ou encontros de trabalhadores, respeitados o limite máximo de até 12 
(doze) dias por ano e de 01 (um) dirigente por empresa.  

 
Saúde e Segurança do Trabalhador 

Uniforme 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – UNIFORME 
Fica acordado entre as partes que no estabelecimento que exigir dos seus funcionários o uso do 
uniforme a mesma fornecerá gratuitamente até 02 (dois) uniformes por ano. 
 
§ 1º: O uniforme será fornecido mediante comprovação de fornecimento, com cópia para o 
empregado. Caso seja o mesmo desligado da empresa, fica obrigado a devolver aquele à 
empregadora, caso contrário, será cobrado na Rescisão Contratual de forma proporcional ao tempo 

de uso do mesmo.  
 
§ 2º: Ficam as empresas obrigadas a fornecerem os instrumentos de trabalho necessários ao 
desempenho das respectivas funções, sem ônus para o empregado, nos termos da lei.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - ASSENTOS NO LOCAL DE TRABALHO 
As empresas colocarão nos locais de trabalho assentos para que sejam utilizados pelos empregados 

durante as pausas que os serviços permitirem de conformidade com a Portaria nº. 3.214, de 
08.06.1978, do MT, na proporção de 01 (um) assento para cada 05 (cinco) funcionários. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - INTERVALO PARA RECUPERAÇÃO TÉRMICA DO EMPREGADO 
/ AMBIENTE ARTICICIALMENTE FRIO 
O empregado submetido a trabalho continuo em ambiente artificialmente frio, nos termos do 
parágrafo único do art. 253 da CLT, ainda que não labore em câmara frigorífica, tem direito ao 

intervalo intrajornada previsto no caput do art. 253 da CLT.   
 

CIPA – composição, eleição, atribuições, garantias aos cipeiros 
 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - ELEIÇÕES CIPA 
As empresas comunicarão a Entidade Profissional, com antecedência mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias, a realização de eleições da CIPA, mencionando o período e o local para inscrição dos 

candidatos. 
 
§ 1º: As empresas fornecerão comprovantes de inscrição aos candidatos com assinatura sobre 
carimbo. 
 
§ 2º: Nas inscrições, os empregados poderão solicitar o registro junto com seu nome, do apelido 
pelo qual são conhecidos e que deverá constar na cédula. 
 
§ 3º: As eleições serão fiscalizadas pelos membros da CIPA em exercício na data de sua realização. 
 
§ 4º: No prazo de 10 (dez) dias, após a realização das eleições, será o SECHOBARES comunicado do 
resultado, indicando-se os eleitos e os respectivos suplentes, bem como calendário de reuniões 
ordinárias, mediante protocolo ou via AR. As reuniões serão acompanhadas pelo representante 
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sindical. 
 
§ 5º: O não cumprimento das condições previstas nesta cláusula acarretará a nulidade do processo 
eleitoral, devendo ser processadas novas eleições no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, ficando 
garantida as inscrições já efetuadas, salvo se o empregado desistir da inscrição. 
 
§ 6: Enviar a Entidade Profissional os nomes dos integrantes do SESMT e a função de cada um, bem 
como o horário de trabalho dos mesmos (NR 04). 
 
§ 7º: Promover até o dia 30/08/2010, a SIPAT (Semana Internacional de Prevenção de Acidente de 
Trabalho). 
 

§ 8º: Quando solicitado pela Entidade Profissional, a empresa deverá no prazo de 10 (dez) dias, 
apresentar o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais). 
 
§ 9º: O empregado eleito para membro da CIPA, ainda que suplente, gozará da mesma estabilidade 
que o titular. 
 
§ 10: Quando o estabelecimento estiver desobrigado de organizar a CIPA, a empresa designará um 

responsável pelo cumprimento dos objetivos da NR-05 – CIPA. 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - SEGURANÇA E DA MEDICINA DO TRABALHO 
(Lei 6.514 de 22/12/77 e Portaria 3.214 de 08/06/78) – As empresas, além de observância o 
disposto na Lei e na Portaria citadas, comunicarão a Entidade a eleição dos membros da CIPA, bem 
como a documentação concernente ao processo e das reuniões mensais e enviarão a Entidade 
Profissional cópias de atas de reuniões extraordinárias quando ocorridos acidentes fatais, doenças 

profissionais ou do trabalho, juntamente com a comunicação de acidente de trabalho (CAT) no prazo 
de 12 (doze) horas após o ocorrido, sob pena de multa prevista no Artigo 351 da CLT. 
 

Profissionais de Saúde e Segurança 
 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR (PAF) 
O Programa de Assistência Familiar com cobertura a todos os integrantes da categoria profissional e 

seus dependentes legais, consiste em prestar atendimento a saúde (assistência médica), lazer e 
cultural, nas dependências da Entidade Sindical Profissional ou em outro local por ela indicado, 
através de profissionais selecionados, contratados e administrados pelo Sindicato Profissional, tendo 
por objetivo suprir as necessidades básicas da área de saúde, tais como consultas (Clinica Geral, 
Ortopedia, Neurologia, Ginecologia, Pediatria, Otorrinolaringologia, Proctologia, Urologia, Cardiologia, 
Reumatologia, Pneumologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Oftalmologista), diagnóstico de 
enfermidades, emissão de receitas, encaminhamento de pacientes a laboratórios e clínicas médicas 

conveniadas, interpretação de exames com indicação do respectivo tratamento, aos trabalhadores 
representados e aos seus dependentes. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O presente Programa de Assistência Familiar abrange toda a Base Territorial 
do Sindicato Profissional, que compreende os seguintes municípios: Abaeté/MG, Alvorada de 
Minas/MG, Augusto de Lima/MG, Buenópolis/MG, Corinto/MG, Curvelo/MG, Datas/MG, 
Diamantina/MG, Gameleiras/MG, Gouveia/MG, Inimutaba/MG, Joaquim Felício/MG, 

Lassance/MG, Monjolos/MG, Morada Nova de Minas/MG, Morro da Garça/MG, 
Pompeu/MG, Presidente Juscelino/MG, Presidente Kubitschek/MG, Santo Hipólito/MG, São 
Gonçalo do Abaeté/MG, Serro/MG, e Três Marias/MG. 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA 
FAMILIAR  
Fará jus aos benefícios do Programa de Assistência Familiar apenas o (a) trabalhador (a) associado 
ou não e integrante da Categoria Profissional. 
 
PARAGRAFO ÚNICO: Os dependentes (esposa (o) e filhos até 14 anos) pagarão o valor de R$ 
18,00 – (dezoito reais) quando da utilização da consulta, que deverá ser pago diretamente na clinica 
conveniada.  
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CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - LIMITE MENSAL DE CONSULTAS MÉDICAS 
Cada núcleo familiar beneficiário do Programa de Assistência Familiar – PAF (trabalhador integrante 
da Categoria Profissional, o cônjuge e filhos) terá direito, a cada mês, a uma consulta médica, ou 
seja, serão disponibilizadas pelo Sindicato Profissional, quando solicitado, uma Guia de 
Encaminhamento mensal de consulta, que beneficiará apenas 01 (um) dos integrantes do grupo 
familiar. 
 
PARAGRAFO ÚNICO: Após a consulta do mês, terá direito do retorno no prazo de 15 (quinze) dias, 
e só será autorizada nova consulta após o retorno da consulta anterior. 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - CUSTEIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR 
(PAF) 

O programa de Assistência Familiar será mantido financeiramente pelas Empresas e Trabalhadores 
Sindicalizados / Associados, da seguinte forma: 
 
§ 1º: Ao Sindicato Profissional caberá providenciar e organizar o espaço físico para a instalação dos 
consultórios de atendimento, bem como a contratação dos médicos, atendentes, recepcionistas, 
enfim, todo pessoal necessário à perfeita execução do Programa nos moldes propostos, gerenciar e 
assalariar este pessoal a fim de que sejam mantidas as assistências médicas ora cobertas.  

 
I – As empresas, obrigatoriamente, contribuirão com a quantia equivalente a R$ 18,00 (dezoito 
reais), mensais, por empregado não sindicalizado/associado, que será repassada ao Sindicato 
Profissional, valor este que será destinado à manutenção do Programa de Assistência Familiar. 
 
II – As contribuições referentes ao Programa de Assistência Familiar (PAF) deverão ser depositadas 
até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta corrente nº. 501.650-4, operação 003, existente na CEF - 

Caixa Econômica Federal, Agência 1533, em Belo Horizonte/MG, através de guia própria e 
especifica fornecida pelo Sindicato Profissional (www.sechobares.com.br), que após a quitação da 
mesma, no prazo de 05 (cinco) dias subsequentes, deverá ser encaminhado ao Sindicato 
Profissional, comprovante acompanhada da relação nominal dos empregados com a respectiva 
Remuneração de cada um. 
 
III – A não contribuição pelas empresas, da quantia estipulada no inciso anterior, autoriza ao 

Sindicato Profissional, a promover sua Notificação Extrajudicial, via correio com aviso de recebimento 
ou de outra forma admitida em lei, concedendo um prazo de 05 (cinco) dias para o respectivo 
pagamento dos valores devidos, valendo, a cópia da Notificação e respectivo AR, decorrido o prazo, 
desde já, como Título Executivo Judicial, podendo a Entidade Sindical Profissional efetuar a cobrança 
na Justiça do Trabalho de Curvelo. 
 
§ 2º: Por se tratar de beneficio concedido aos trabalhadores através de Convenção Coletiva de 

Trabalho, o Sindicato Profissional, possui legitimidade para exigir o cumprimento dos dispositivos 
pactuados nesta Cláusula, sem prejuízo de aplicação das penalidades previstas no Instrumento 
Normativo da Categoria. 
 
§ 3º: A empresa que conceder, gratuitamente, Plano de Assistência Familiar, particular aos seus 
empregados e familiares, poderá solicitar a isenção do pagamento da importância mencionada no 
referido plano, desde que comprove, mensalmente, junto ao Sindicato Profissional e concessão e a 

prestação contínua do referido benefício, devendo, obrigatoriamente, comprovar junto a Entidade ** 
 
Sindical Profissional, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, ou a qualquer momento que for exigido, 
ter firmado dito Plano de Assistência Familiar em favor dos seus empregados. Dito beneficio deverá 
ser composto por mínimo de 09 (nove) especialidades médicas, sendo: Clinico Geral, 
Ortopedia, Neurologia, Ginecologia, Pediatria, Urologia, Cardiologia, Gastroenterologia e 
Oftalmologista. 
 
§ 4º: O Titular do Departamento Jurídico da Entidade Laboral, antes de proposta a cobrança 
extrajudicial, terá total poder no sentido de solucionar a situação, podendo, para tanto, anistiar ou 
reduzir multas, fazer acordos, aceitar parcelamento, enfim, promover os atos necessários para que 
as condições avençadas sejam atendidas e cumpridas, para o cumprimento das atividades retro 
mencionadas, será repassado ao setor jurídico patronal, 15% - (quinze por cento) do valor 

http://www.sechobares.com.br/
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arrecadado.   
 
§ 5º: Na hipótese que os convênios firmados para atendimento aos empregados sindicalizado, 
dentro do prazo de validade da presente Convenção Coletiva de Trabalho, venham a sofrer reajuste, 
o abono será reajustado, na mesma proporção constante da atualização das tabelas médicas. 
 
§ 6º: Fica estipulada multa para a empresa que descumprir essa cláusula da seguinte forma: 10% - 
(dez por cento), por atraso no pagamento do boleto mensal, mais juros de mora de 1% - (um por 
cento) ao mês e correção monetária. 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - SERVIÇOS MÉDICOS COBERTOS PELO PROGRAMA DE 
ASSISTÊNCIA FAMILIAR (PAF) 

O programa de Assistência Familiar prestará os seguintes serviços médicos aos seus beneficiários: 
Consultas Médicas – (Clinica Geral, Ortopedia, Neurologia, Ginecologia, Pediatria, 
Otorrinolaringologia, Proctologia, Urologia, Cardiologia, Reumatologia, Pneumologia, Endocrinologia, 
Gastroenterologia, Oftalmologista). 
 

Relações Sindicais 
Sindicalização (campanhas e contratação de sindicalizados) 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - RECOMENDAÇÕES / BANCO DE EMPREGO 
Objetivando o aperfeiçoamento das relações entre empregado e empregador, o Sindicato Patronal 
recomenda as empresas, que deem preferência nas suas contratações, aos empregados cadastrados 
no Banco de Emprego Técnico-Profissional do Sindicato Profissional. 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA – SINDICALIZAÇÃO 

A todo trabalhador assiste o direito de filiar-se ao Sindicato da sua respectiva categoria. A empresa, 
que por qualquer motivo, procurar impedir que o empregado se associe ao Sindicato, ou exerça os 
direitos inerentes às condições de sindicalizado, fica sujeita à penalidade prevista na letra “a” do art. 
553 da CLT. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: As empresas, dentro de suas possibilidades, colaborarão com a entidade 
sindical profissional na sindicalização de seus empregados, em especial na admissão. Fica pactuado, 

também, que quando solicitado pelo Sindicato Profissional, as empresas permitirão a filiação sindical 
nos locais de trabalho, com hora, dia e tempo marcados pelo empregador. 
 

Contribuições Sindicais 
 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA – CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MENSAL / 
EMPREGADOS  

Artigo 513, letra "e", da CLT - OBRIGATORIEDADE DE DESCONTO E RECOLHIMENTO, PELA 
EMPRESA, EM FAVOR DO SINDICATO PROFISSIONAL – Com base nas disposições contidas no 
Art. 513, alínea “e”, da CLT, e, ainda cumprindo deliberação da AGE da Categoria Profissional, 
realizada em 10.09.2012, Assembleia que contou com a participação de associados e não associados 
à entidade sindical fica instituída a Contribuição Assistencial da ordem de 2% - (dois por cento) 
incidente sobre o salário mensal de cada trabalhador, inclusive sobre o 13º salário, limitado, cada 
desconto mensal, cujo limite máximo será de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), ficando assegurado 

ao trabalhador que contribuir com o valor-teto o direito de sindicalizar-se sem ter que pagar a 
mensalidade associativa, bastando, para tanto, apresentar-se, nesta condição, diretamente na 
Secretária Geral da entidade, munido da CTPS e do último holerite (recibo de pagamento) para 
comprovar o recolhimento do valor-teto, ora estabelecido. 
 

a) O pagamento do valor da Contribuição Assistencial deverá ser feito até o dia 10 (dez) de cada 
mês subsequente ao desconto, mediante depósito com a utilização de guia própria de 
recolhimento a ser extraída do Home Page da entidade sindical (www.sechobares.com.br), 
ou através de guia própria obtida diretamente na Secretaria do SECHOBARES / MG, ou, em 
último caso, mediante depósito diretamente na conta-corrente da entidade sindical, CNPJ 
(02.087.753/0001-01), conta número 501.335-4, agência 0111, CEF (Caixa Econômica 
Federal), operação 003, Banco número 104, devendo obrigatoriamente em tal situação 
excepcional, enviar cópia do comprovante de depósito para a entidade sindical, no prazo de 

http://www.sechobares.com.br/
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cinco dias após a realização do mesmo, tudo sob pena de a empresa inadimplente pagar à 
entidade sindical o montante que tenha deixado de recolher, além de multa, por 
descumprimento desta cláusula, no importe de 20% - (vinte por cento) do valor devido, 
acrescido de juros de 1% - (um por cento) ao mês, sem prejuízo da correção monetária do 
valor devido, na forma da lei. 

 
b) A empresa empregadora deverá remeter à entidade sindical, através de fax, e-mail, 

correspondência ou outra forma de comunicação, a relação nominal dos empregados 
contribuintes, relação indicativa do salário de cada trabalhador e do respectivo desconto 
efetuado, remessa de informações que deverá ocorrer até o dia 15 (quinze) de cada mês 
subsequente ao desconto. 

 

c) Fica estabelecido, para os efeitos de Direito, que a presente Convenção Coletiva de Trabalho 
não cuida de Contribuição Confederativa, (CF, Art. 8°, IV), razão pela qual as partes 
reconhecem a inaplicabilidade da Súmula n° 666, editada pelo Supremo Tribunal Federal, 
porquanto aqui se cuida apenas da Contribuição Assistencial prevista em lei ordinária, 
expressamente autorizada pelo artigo 513, letra "e" da Consolidação das Leis do Trabalho, 
nos termos do mais recente entendimento editado pela mesma Corte Suprema, acima 
transcrito.  

 
d) Neste ato, as empresas assumem, através do Sindicato representante da categoria 

econômica, ora convenente, o dever de aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, 
proferido na decisão de sua Segunda Turma, por unanimidade, nos Recursos Extraordinários 
nº. 189.960-3 de 10.08.2001 e 377.718-3, de 01.08.2002, cujos eminentes Relatores foram 
respectivamente os ministros MARCO AURÉLIO E NELSON JOBIM, bem como os 
entendimentos exarados pelo Colendo TST e Egrégio TRT da 2ª Região, e outros, na 

sequencia transcrita: 
 

“EMENTA: (Ministro Marco Aurélio) – CONTRIBUIÇÃO – CONVENÇÃO COLETIVA. A contribuição prevista em convenção 
coletiva, fruto do disposto no artigo 513, alínea “e”, da Consolidação das Leis do Trabalho, é devida por todos os integrantes 

da categoria profissional, não se confundindo com aquela versada na primeira parte do inciso IV do artigo 8º da Carta da 
República. (RE-189.960-3, MARCO AURÉLIO, 10.08.2001)”. Conclusão final, do mesmo julgamento unânime: “Por tais razões, 

conheço deste recurso extraordinário e o provejo, para inverter a conclusão a que chegaram Juízo e Órgão revisor, julgando 
assim, improcedentes os pedidos formulados na ação principal e na cautelar, portanto tenho as autoras como compelidas a 

satisfazer que, por sinal, como está na sentença de folha 160, foi prevista em convenção coletiva de trabalho firmada entre o 
sindicato-réu e a entidade patronal respectiva.”   

 
Recurso Extraordinário nº 337.718-3 – “DECISÃO. (Ministro Nelson Jobim).O Sindicato agravante transcreve precedente mais 

recente da Segunda Turma para sustentar o restabelecimento integral da Cláusula impugnada. Destaco, na ementa: 
CONTRIBUIÇÃO – CONVENÇÃO COLETIVA. A contribuição prevista em convenção coletiva, fruto do disposto no artigo 513, 

alínea “e”, da Consolidação das Leis do Trabalho, é devida por todos os integrantes da categoria profissiona l, não se 

confundindo com aquela versada na primeira parte do inciso IV do artigo 8º da Carta da República. (RE-189.960-3, MARCO 
AURÉLIO, DE 10.08.2001). Estive presente no julgamento do referido recurso. Acompanhei MARCO AURÉLIO. Coerente com a 

posição tomada, dou provimento ao regimental para conhecer e prover integralmente o RE do SINDICATO DOS 
METALÚRGICOS DO ABC e outros. Publique-se. Brasília, 1º de agosto de 2002. Ministro MARCO AURELIO – Relator”  

 
“CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL – Tenho por entendimento que, na medida em que fica expressamente assegurada a 

oposição dos empregados, associados ou não ao sindicato, ao pagamento da taxa criada, não há como se vislumbrar qualquer 
violação do preceito constitucional da liberdade do empregado de se associar. O que está sendo dito é da razoabilidade, 

especialmente quanto aos não sindicalizados, no sentido de que devam contribuir para o sindicato, com a taxa prevista, pelo 
sucesso obtido no dissídio. Não aplico o Precedente Normativo nº 119 desta Casa, uma vez que ele afirma que a cobrança da 

contribuição assistencial do não associado fere a liberdade, invocando os arts. 5º e 8º da Constituição Federal. Examinando 
essa matéria, o STF tem decidido reiteradas vezes que a contribuição assistencial não tem status constitucional, logo, não há 

como se aplicar norma constitucional quando o STF diz que essa aplicação é indevida. Recurso Ordinário em Ação Anulatória a 
que se dá provimento em parte. TST – ROAA – 15/2004-000-20-00.0 (Ac. SDC) – 20ª Reg. – Relator Min. José Luciano de 

Castilho Pereira – DJ 1.7.05, pag. 445”.  
 

“1.3.1. Note-se que o inciso III do art. 8º da CF recepcionou o disposto no art. 513, “a”, da CLT, pois a norma constitucional 
dispõe que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões 

judiciais e administrativas”, redação que se iguala ao texto da lei ordinária, validando-a. Portanto, se a contribuição 
assistencial, de acordo com o posicionamento do STF, não tem origem constitucional, concluiu-se que não procede a 

afirmação contida no PN 119 do TST, de que a fixação da contribuição assistencial a todos os membros da categoria ofende a 
Constituição Federal. Ao contrário, a previsão está na lei e seria necessária a declaração de sua inconstitucionalidade para que 

seja aceita tal restrição. Aliás, existe até mesmo uma impropriedade na discussão teórica, pois o PN 119 faz referência ao art. 
5º, inciso XX, e art. 8º, inciso V, que tratam da filiação do trabalhador ao sindicato, questão esta que não se identifica com a 

prerrogativa de estipular contribuição assistencial em negociação coletiva. Uma regra trata do direito de livre associação do 
trabalhador e uma entidade sindical ou profissional e outra é a prerrogativa do sindicato de impor, em assembleia, a 

contribuição assistencial. A filiação ou desfiliação remonta à vontade subjetiva do trabalhador de querer participar da vida 
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sindical e tirar proveito pessoal das vantagens que a entidade oferece aos associados (colônia de férias, serviço médico e 

odontológico, empréstimos, cursos, etc.). A faculdade de associar-se ou não à entidade sindical, conforme previsto no art. 5º. 
Inc. XX, e no art. 8º, inc. V, da CF, não guarda nenhuma identidade com o estabelecimento de contribuições em assembleia 

da entidade sindical. Associado é aquele que contribui mensalmente para fazer uso das vantagens que o sindicato oferece aos 
seus associados. É verdade que ninguém pode ser obrigado a filiar-se ou manter filiado a entidade sindical. Mas também é 

verdade que ninguém tem a faculdade de filiar-se ou de desfiliar-se de sua categoria profissional a que pertence. Em relação à 

categoria profissional é impertinente falar em filiar-se ou desfiliar-se. O sindicato representa a todos os trabalhadores da 

categoria e não está proibido pela constituição de votar contribuições a todos. 
 

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. A entidade sindical, na forma do inciso IlI, do artigo 8º, da Constituição da República, 
representa nas negociações coletivas todos os membros integrantes da categoria, sejam associados ou não associados ao 

Sindicato, de maneira que os benefícios conquistados através de acordos, convenções coletivas de trabalho ou eventuais 
sentenças normativas proferidas em dissídios coletivos estendem-se a todos, independentemente de filiação. Não se pode 

olvidar que o artigo 513, da Consolidação das Leis do Trabalho, enumera as prerrogativas dos sindicatos, destacando em sua 
alínea "e" a imposição de contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das 

profissões liberais representadas. Ademais, o E. Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, nos termos de seu 
artigo 102, já se pronunciou em decisão unânime de sua 2ª. Turma, dando legitimidade à cobrança de contribuição 

assistencial de todos integrantes da categoria, independente de filiação (RE STF 189. 960-3/SP, ReI. Min. Marco Aurélio, 2.ª  
T., DJ 10.08.2001). Assim, não se pode admitir que os não associados do Sindicato recorrente sejam excluídos da cobrança de 

contribuições fixadas em Convenção Coletiva de Trabalho. E isto porque, a exclusão dos não associados representa um 
desestímulo à sindicalização, uma vez que estes, naturalmente, passam a usufruir dos mesmos benefícios conquistados para a 

categoria como um todo, e não apenas aos associados do Sindicato, sem ter o ônus de arcar com o desconto da contribuição 
assistencial, o que caracteriza uma afronta ao princípio constitucional da isonomia. Cumpre salientar que o ordenamento 

jurídico pátrio excepciona do princípio da intangibilidade salarial os descontos nos salários autorizados através de acordo ou 

convenção coletiva (artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho e artigo 7º, inciso VI, da Carta Magna). Nessa 

conformidade, a fixação de contribuição assistencial em cláusula de Convenção Coletiva de Trabalho, não fere a ordem 
jurídica, nem ofende o princípio da liberdade sindical, não se justificando, dessarte, a improcedência da ação de cumprimento 

declarada pelo MM. Juízo de primeiro grau. TRT/SP - 00853200537202001 - RO - Ac. 12ªT 20070185047 - ReI. VANIA 
PARANHOS - DOE 30/03/2007.  

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA: ALTERAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 
Sempre que na vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho houver reajustamento salarial, 

a Contribuição Assistencial em foco será reajustada, na mesma proporção, com arredondamento 
para cima. 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL ANUAL 
Fica mantida a obrigatoriedade da Contribuição Sindical Anual Patronal, prevista no Artigo 579 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, que dispõe: 
 

a) “A Contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem de uma determinada 
categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato 
representativo da mesma categoria ou profissão, ou inexistindo este, na conformidade do 
disposto no Artigo 591”; 

 
b) Artigo 8º, IV, da Constituição da República de 1988, o recolhimento anual por todos aqueles 

que participem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão 

liberal, independentemente de serem ou não associados a um sindicato; 
 

c) A Contribuição Sindical tem caráter tributário conforme Artigo 149 da Constituição Federal o 
que reforça sua compulsoriedade, ou seja, não depende da vontade do empregador, e a 
mesma é distribuída aos sindicatos, federações, confederações e, ainda, à “Conta Especial 
Emprego e Salário”, administrada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: DA INADIPLENCIA DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – As empresas 
inadimplentes poderão sofrer fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho – SRT, estando 
sujeitas a multas, além da falta de pagamento da contribuição poder implicar na não concessão e 
renovação do registro de licença para funcionamento, conforme aduz o Artigo 608 da CLT. 
 

a) Todas as empresas, independentemente de serem optantes do Simples ou Micro-
empreendedor, estão obrigadas ao recolhimento da Contribuição Sindical Patronal 

Anual.  
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL 
As empresas ou empregadores abrangidos pelo presente Instrumento Coletivo de Trabalho, de 
conformidade com o Artigo 513, Letra “E”, da CLT, e como determinado pela Assembleia Geral do 
Sindicato, recolherão ao SHRBS – Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de 
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Montes Claros, CNPJ (20.559.001/0001-88) em sua Conta Corrente Nº: 500.247-0 - Banco 
Caixa Econômica Federal, Agência 0132, a Contribuição Assistencial Patronal, como Anuidade, a 
título de remuneração pela assistência em negociação coletiva da categoria econômica, a importância 
de R$ 100,00 – (cem reais), que será repassada ao sindicato patronal, através de guia própria 
remetida ás empresas situadas na Base Territorial dos Sindicatos convenentes, até o dia 
31/07/2013. 
 
§ 1º: A Contribuição Assistencial Patronal é devida por todas as empresas com estabelecimentos 
comerciais situados na Base Territorial patronal ou profissional de abrangência do presente 
Instrumento Coletivo de Trabalho, associada ao Sindicato da categoria.  
 
§ 2º: Fica garantido o direito de oposição da empresa não associada, que discordar da cobrança da 

respectiva Contribuição Assistencial, mediante manifestação expressa e inequívoca dirigida ao 
Sindicato Patronal até 10 (dez) dias posterior a data de assinatura do presente após o 
depósito/protocolo do presente Instrumento Coletivo de Trabalho perante SRT - SUPERINTENDÊNCIA 
REGIONAL DO TRABALHO/MG, através de carta com "AR" encaminhada à entidade sindical patronal.  

 

§ 3º: A ausência de quitação da Contribuição Assistencial, na data do seu vencimento sujeitará o 
inadimplente à cobrança judicial do débito, através de Ação de Cumprimento, perante a JUSTIÇA 
DO TRABALHO DE MONTES CLAROS, com a incidência de multa de 2% (dois por cento), juros de 
mora de 1 % (um por cento) ao mês e atualização monetária pela TR, ou outro índice que vier a ser 
adotado pelo Governo Federal, aplicado sobre o montante não recolhido.  
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - DIREITO DE OPOSIÇÃO À CONTRIBUIÇÃO 
ASSISTENCIAL 

a) As partes convenentes, em respeito aos princípios constitucionais da Democracia e Cidadania, 

e, portanto, aos seus representados (categorias profissional e econômica integralmente, sem 
distinguir entre associados ou não às respectivas entidades sindicais), se comprometem, de 
forma irretratável, a observar rigorosamente o direito dos trabalhadores ao exercício do direito 
de oposição; 

 
b) Todos os trabalhadores têm garantido o exercício ao direito de oposição, o qual deverá ser 

exercido em sua plenitude, fruto de livre manifestação de vontade dos trabalhadores, em 
especial, no que concerne ao direito de não aderir à cláusula quadragésima nona objeto desta 
Convenção Coletiva de Trabalho firmado entre Empregador e o Sindicato Profissional; 

 
c) Será garantido ao empregado não sindicalizado o direito de oposição ao desconto da 

contribuição, desde que o faça pessoalmente, fruto de livre manifestação de vontade do 
trabalhador, na sede da entidade, conforme deliberação da AGE, até 10 (dez) dias posterior a 
data de assinatura da presente Convenção Coletiva de Trabalho, pelos Sindicatos 

convenentes; 
 

d) Oposições levada a efeito mediante listas ou cartas, mesmo enviadas ao Sindicato Profissional 
através de cartório e/ou correios, serão consideradas desacato à Assembleia Geral e nulas de 
pleno direito, na forma do Art. 9º da CLT;   

 
e) As partes celebrantes da Convenção Coletiva de Trabalho consignam o entendimento de que o 

custeio da luta sindical por todos os membros da categoria profissional sejam eles 
sindicalizados ou não, não implica, de forma alguma, em afronta ao princípio da liberdade 
sindical, em especial, porque o desconto da contribuição assistencial não se configura em 
sindicalização automática e, considerando-se ainda que há uma efetiva desproporção entre o 
volume de material produzido para orientar os trabalhadores a apresentarem oposições e 
aquele utilizado para orientar os trabalhadores sobre a importância de serem sindicalizados, 
sendo que somente deveria ser cabível a aceitação de uma oposição após a perfeita instrução 

dos trabalhadores, para que pudesse se constatar que se trata de efetiva manifestação de 
suas vontades, devendo ser considerado dever de todas as instituições que tratam sobre o 
tema envidar esforços neste sentido. 
 

§ 1º: No que tange ao desconto da Contribuição Assistencial, somente os não associados poderão 
opor-se, observando a forma e prazos assinalados na presente Convenção Coletiva de Trabalho. 
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§ 2º: A sindicalização superveniente à oposição gerará automaticamente a retratação quanto à 
oposição apresentada. 
 
§ 3º: A oposição de que se trata na presente cláusula, por ser figura jurídica atípica, é a adequação 
da manifestação da não discordância prevista apenas no Art. 545 da CLT, específico para a 
contribuição associativa, consoante esclarecido pelo Min. Marco Aurélio no julgamento da Adin 3206: 
“Vale frisar que o artigo 545 desse diploma, ao estabelecer a necessidade de autorização, refere-se 
não à contribuição sindical de que cuida o artigo 513, alínea “e”, mas as mensalidades devidas ao 
sindicato”. 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - MENSALIDADE SINDICAL 
As empresas ficam obrigadas a descontar, mensalmente, dos salários dos seus empregados, desde 

que por eles autorizados, a importância de 1% (um por cento) do piso salarial da classe a titulo de 
mensalidade sindical, devendo o recolhimento ser efetuado ate o 10º (décimo) dia do mês 
subsequente sobre o desconto. O SECHOBARES /MG fornecerá a guia de recolhimento. 

 
Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA – INTERVENÇÃO 

Com base nas disposições contidas na Convenção nº. 98 da OIT (Organização Internacional do 
Trabalho) ficam as empresas advertidas sobre a proibição de exercer qualquer tipo de intervenção, 
influência, facilitação ou incentivo ao trabalhador para se opor ao desconto da contribuição fixada 
pelo Sindicato Profissional, sob pena de pagamento de multa no valor de um piso salarial da 
categoria por empregado que agir sob motivação da empresa, multa esta a ser revertida em favor do 
Sindicato Profissional, e/ou FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador, sem prejuízo da empresa 
responder ainda por danos materiais e morais eventualmente causados à Entidade Sindical. 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - FGTS / COMPROVANTES 
As entidades convenentes recomendam às empresas que, em observação aos termos da 
NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº. 43/96, do Ministério Público do Trabalho, enviem 
semestralmente cópias autenticadas dos comprovantes de recolhimento do FGTS, de todos os 
empregados ao SECHOBARES. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: FGTS / MULTA – Sem prejuízo das demais sanções legais previstas, as 
empresas que incorrerem em atraso no recolhimento do FGTS ou efetuarem recolhimentos menores 
que o devido, ficam obrigadas a pagar o valor não recolhido, acrescido de multa correspondente a 
50% - (cinquenta por cento) da diferença apurada. 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - CÓPIA DA RAIS 
Fica as empresas obrigadas a encaminhar as Entidades Sindicais convenentes, uma cópia de sua 

RAIS – Relação Anual de Informações Sociais, ou outro documento equivalente contendo a relação e 
salários consignados na RAIS, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega do referido documento ao 
órgão competente. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: CÓPIA DA GPS – Fica as empresas obrigadas a encaminhar ao Sindicato 
Profissional, uma cópia da GPS – Guia de Recolhimento da Previdência Social, nos termos da Lei 
8.870/94, Art. 3º. “in verbis” – “As empresas ficam obrigadas a fornecer ao Sindicato 

representativo da Categoria Profissional mais numerosa entre seus empregados, cópia da Guia de 
Recolhimento das Contribuições devidas à seguridade Social arrecadas pelo INSS”.. 

 
Disposições Gerais 

Descumprimento do Instrumento Coletivo 
 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA – PENALIDADE 
A violação ou descumprimento de qualquer Cláusula da presente Convenção Coletiva de Trabalho, 
sujeitará o infrator às penalidades previstas em lei, além da multa de 50% - (cinquenta por cento) 
do Piso Salarial da Classe para cada cláusula violada, revertida à mesma em favor do empregado ou 
para os Sindicatos convenentes, se for o caso. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: MULTA – A retenção indevida dos valores correspondentes às Taxas e 
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Contribuições previstas nesta Convenção, bem como a Contribuição Sindical e Associativa, configura 
crime de Apropriação Indébita, tipificado nos artigos 168 a 170 do Código Penal. 
 

Outras Disposições 
 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - BASE TERRITORIAL PROFISSIONAL / PATRONAL 
Os Municípios da Base Territorial do Sindicato Profissional, abaixo declinados, ou seja: Alvorada de 
Minas, Abaeté, Augusto de Lima, Buenópolis, Corinto, Curvelo, Datas, Diamantina, Felixlândia, 
Gouveia, Inimutaba, Joaquim Felício, Lassance, Monjolos, Morro da Garça, Morada Nova de Minas, 
Presidente Juscelino, Presidente Kubitschek, Pompéu, Santo Hipólito, São Gonçalo do Abaeté, Serro, 
Três Marias, também pertencem a Base Territorial do Sindicato Patronal conforme descrito em sua 
Carta Sindical, expedida em 25.12.1978 - Processo Nº. MTB. 304.873, de 1978 - Registrada no Livro 

81 - Fls. 83, em 18.06.1979, com apostilha de extensão de base, MTb Processo Nº. 
24260.011240/87, outorgado em 1987, pelo então Sr. Ministro Almir Pazzianoto Pinto.  
 
§ 1º: ATIVIDADES ECONÔMICAS VINCULADAS / APLICAÇÃO - A presente Convenção Coletiva 
de Trabalho se aplica as todas as empresas do Comércio de: Hotéis, Motéis, Pensões, Pousada, 
Dormitório, Pensionato, Hospedaria, Flats, Apart-hotel, Condohotel, Casa de Cômodos, Aluguel de 
Quartos, Bar, Bar e Café, Bar e Restaurante, Bar e Sinuca, Bar Dançante, Bar e Sorveteria, Bar e 

Vitaminas, Bar e Mercearia, (50%), Bar e Laticínios (50%), Bar e Padaria (50%), Bar e Quitanda 
(50%), Buffet e Similares, Boate, Casa de Chopp, Casa de Vitaminas, Casa de Lanches, Casa de Chá, 
Café, Cantina, Churrascaria, Caldo de Cana, Drive-in, Galeteria, Leiteria, Lanchonete, Lanchonete e 
Confeitaria, Pastelaria, Pizzaria, Restaurante, Rotisserie, Salsicharia, Sorveteria, Vitaminas e Sucos e 
Similares ou atividades afins, bem como a seus respectivos empregados, independente do cargo ou 
função que ocupa, na Base Territorial dos Sindicatos convenentes. 
 

§ 2º: A Empresa que exercer mais de uma atividade econômica e que dentre elas exista alguma 
relacionada nesta Convenção Coletiva de Trabalho, fica obrigada a cumprir todas as Cláusulas do 
presente Instrumento Normativo. 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA – BASE TERRITORIAL PATRONAL  
Os Municípios da Base Territorial do Sindicato Profissional, abaixo declinados, ou seja: Alvorada de 
Minas, Abaeté, Augusto de Lima, Buenópolis, Corinto, Curvelo, Datas, Diamantina, Felixlândia, 

Gouveia, Inimutaba, Joaquim Felício, Lassance, Monjolos, Morro da Garça, Morada Nova de Minas, 
Presidente Juscelino, Presidente Kubitschek, Pompéu, Santo Hipólito, São Gonçalo do Abaeté, Serro, 
Três Marias, também pertencem a Base Territorial do Sindicato Patronal conforme descrito em sua 
Carta Sindical, expedida em 25.12.1978 - Processo Nº. MTB. 304.873, de 1978 - Registrada no Livro 
81 - Fls. 83, em 18.06.1979, com apostilha de extensão de base, MTb Processo Nº. 
24260.011240/87, outorgado em 1987, pelo então Sr. Ministro Almir Pazzianoto Pinto.  
 

§ 1º: ATIVIDADES ECONÔMICAS VINCULADAS / APLICAÇÃO - A presente Convenção Coletiva 
de Trabalho se aplica as todas as empresas do Comércio de: Hotéis, Motéis, Pensões, Pousada, 
Dormitório, Pensionato, Hospedaria, Flats, Apart-hotel, Condohotel, Casa de Cômodos, Aluguel de 
Quartos, Bar, Bar e Café, Bar e Restaurante, Bar e Sinuca, Bar Dançante, Bar e Sorveteria, Bar e 
Vitaminas, Bar e Mercearia, (50%), Bar e Laticínios (50%), Bar e Padaria (50%), Bar e Quitanda 
(50%), Buffet e Similares, Boate, Casa de Chopp, Casa de Vitaminas, Casa de Lanches, Casa de Chá, 
Café, Cantina, Churrascaria, Caldo de Cana, Drive-in, Galeteria, Leiteria, Lanchonete, Lanchonete e 

Confeitaria, Pastelaria, Pizzaria, Restaurante, Rotisserie, Salsicharia, Sorveteria, Vitaminas e Sucos e 
Similares ou atividades afins, bem como a seus respectivos empregados, independente do cargo ou 
função que ocupa, na Base Territorial dos Sindicatos convenentes. 
 
§ 2º: A Empresa que exercer mais de uma atividade econômica e que dentre elas exista alguma 
relacionada nesta Convenção Coletiva de Trabalho, fica obrigada a cumprir todas as Cláusulas do 
presente Instrumento Normativo. 
 
O Sindicato Profissional e o Sindicato Patronal ora convenente sempre terão como COMPETENTE 
para processar, apreciar e julgar as ações de cumprimento (§ Único do Art. 872, da CLT), no caso 
de transgressão das Cláusulas desta CCT, demais Normas Trabalhistas, bem como a de cobrança das 
Contribuições Sindicais (Assistencial / Mensalidade Sindical / Contribuição Sindical), a JUSTIÇA DO 
TRABALHO de CURVELO / MG. 
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CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA - CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – EFICACIA / 
ULTRATIVIDADE 
As cláusulas normativas desta Convenção Coletiva de Trabalho, somente poderão ser modificadas ou 
suprimidas mediante nova negociação coletiva de trabalho, através de aditivos. 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA – FISCALIZAÇÃO 
Fica atribuída a SRTE / MG – Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais e 
aos Sindicatos convenentes, a fiscalização da presente Convenção Coletiva do Trabalho, devendo a 
mesma ser depositada e registrada na referida Superintendência. 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA - AÇÃO DE CUMPRIMENTO 
As empresas reconhecem a legitimidade do Sindicato Profissional para ajuizar Ação de Cumprimento 

da presente Convenção Coletiva de Trabalho e das demais Normas Trabalhistas perante a Justiça de 
Trabalho de Curvelo/MG, independente de outorga de mandato e/ou da apresentação da relação 
nominal dos empregados substituídos, em cumprimento ao Enunciado 286 do TST.  
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUARTA - CONTADOR E TÉCNICO EM CONTABILIDADE / 
RESPONSABILIDADE 
“De acordo com o Artigo 1.177 do Novo Código Civil, o Contador e Técnico em Contabilidade são 

considerados prepostos dos seus clientes e, como tais, são pessoalmente responsáveis perante os 
preponentes pelos atos culposos que praticarem no exercício de suas funções. Perante terceiros, são 
responsáveis solidariamente com o proponente pelos atos dolosos que praticarem”. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: “Conforme o Artigo 1.178, os proponentes são responsáveis pelos atos 
praticados pelos prepostos no seu estabelecimento e relativos à atividade da empresa, ainda que não 
autorizados por escrito”. 

 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUINTA - HOME PAGE DO SINDICATO PROFISSIONAL 
Objetivando o aperfeiçoamento das relações entre Empregador, Contador (Departamento de Pessoal) 
e Associados, o Sindicato Profissional recomenda que façam uma visita em seu Home Page, onde 
terá acesso a várias informações trabalhistas, jurídicas, sociais, profissionais, impressão de boletos 
bancários, dentre outras, ou seja: www.sechobares.com.br / E-mail: sechobares@uol.com.br  
 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEXTA – RATIFICAÇÃO - INDENIZAÇÃO DATA BASE   
O empregado dispensado sem justa causa, dentro dos 30 (trinta) dias que antecede a Data Base, é 
assegurado o direito previsto no Art. 9º da Lei nº. 6.708/79 e 7.238/84, a partir da próxima 
CCT, ou seja: Dezembro de 2013. 

 
Montes Claros/MG, 10 de janeiro de 2013 

 

 
 

WILSON AVELINO DE SOUZA 
Presidente 

SIND. DOS EMPREG. NO COM., HOTEL., BARES,REST.E SIM, TUR.E HOSP. DE CVO, DIAM. MIC. 
REG.DO MED., RIO DAS VELHAS E T.MAR 

 
 
 

TARCISIO EDMAR FIGUEIREDO ROSA 
Presidente 

SIND DE HOTEIS REST BARES E SIMILARES DE MONTES CLAROS 
 
 

 
 

 

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e 
Emprego na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br ou diretamente nas sedes dos Sindicatos 

convenentes, ou no Home Page dos mesmos. 

http://www.mte.gov.br/

