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TERMO ADITIVO À 

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - 2011 / 2012 
 
TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO que celebram, de 
um lado, o Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, Bares, 
Restaurantes e Similares, Turismo e Hospitalidade de Curvelo, Diamantina 
e Micro-Região do Médio Rio das Velhas e Três Marias - SECHOBARES, 
inscrito no CNPJ, sob o nº. 02.087.753/0001-01, com sede na Rua: Pacífico 
Mascarenhas, nº. 114, Sala 03, Bairro: Centro, CEP: 35.790-000, Curvelo/MG, 
Telefax: (38) 3721 – 5392, representando todos os Empregados em Hotéis, Bares, 
Restaurantes e Similares, com sede à Rua: Pacífico Mascarenhas, nº. 114, Sala 03, 
Bairro: Centro – CEP: 35.790-000 – Curvelo/MG, e, de outro lado, o Sindicato de 
Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Montes Claros - SHRBS, inscrito 
no CNPJ, sob o nº. 20.559.001/0001-88, com sede à Av. Norival Guilherme Vieira, 
nº. 180 - Bairro: Ibituruna – CEP: 39.401-298 – Montes Claros/MG, Telefax: (38) 
3212 – 1071, com respaldo na livre negociação assegurada na Constituição Federal 
vigente, aqui representado pelos seus Presidentes, mediante as seguintes 
cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1ª – As partes ajustam que a partir de 1º de março de 2011, a Cláusula 
Quadragésima Primeira (41ª) e Parágrafos, da Convenção Coletiva de Trabalho / 2011-
2012, Solicitação - Nº: MR075473/2010, Protocolo – Nº: 46235.000006/2011-95, Registro 
– Nº: MG000203/2011, do Sistema Mediador do MTE, celebrada em 20 de dezembro de 
2010 passará a ter a seguinte redação: 
 

CLÁUSULA 2ª: 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 médico 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, diagnóstico de 
enfermidades, emissão de receitas, emissão de atestado admissional, encaminhamento de 
pacientes a laboratórios e clínicas médicas conveniadas, análise e interpretação de exames 
com indicação do respectivo tratamento. 
 

a. O presente Programa de Assistência Familiar abrange toda a Base Territorial 
do Sindicato Profissional, que compreende os seguintes municípios: 
Alvorada de Minas, Abaeté, Augusto de Lima, Buenópolis, Corinto, 
Curvelo (sede), Datas, Diamantina, Extrema, 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; 

b. O presente Programa de Assistência Familiar terá uma carência de 90 
(noventa) dias, a contar de 10 (dez) de fevereiro de 2011, data designada 
para inicio dos pagamentos dos valores do referido programa, com exceção 
dos municípios já contemplados na Convenção Coletiva de Trabalho 
2011/2012.  

 
CLÁUSULA 3ª: BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR – Farão 
jus aos benefícios do Programa de Assistência Familiar apenas o(a) trabalhador(a) 
integrante da Categoria Profissional que esteja em dia com suas obrigações sindicais (quites 
com as Contribuições Sindicais, Convencionais e Mensalidade Sindical), o respectivo cônjuge 
e filhos., desde que o empregador do trabalhador também esteja em dia com suas 
obrigações junto à Entidade Sindical Patronal. 
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CLÁUSULA 4ª: LIMITE MENSAL DE CONSULTAS MÉDICAS E SESSÕES DE 
FONOAUDIOLOGIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA – 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 e a uma Sessão de 
Fonoaudiologia, de Nutrição e de Psicologia, ou seja, serão disponibilizadas pelo Sindicato 
Profissional, quando solicitado, uma Guia de Encaminhamento mensal de consulta e/ou 
sessão que beneficiará apenas um dos integrantes do grupo familiar. 
 
CLÁUSULA 5ª: CUSTEIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - O programa de 
Assistência Familiar será mantido financeiramente pelas Empresas e Trabalhadores 
Sindicalizados/Associados, da seguinte forma: 
 
§ 1°: 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$ 12,00 
(doze 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. 
 
* Fica vedado o desconto de qualquer valor na remuneração mensal do trabalhador não 
sindicalizado/associado a título de contribuição para o Programa de Assistência Familiar. 
 
II – No caso de trabalhadores sindicalizados/associados, as empresas contribuirão com a 
quantia mensal de R$ 6,00 (seis reais), por empregado, que será repassada ao Sindicato 
Profissional, valor este que será destinado à manutenção do Programa de Assistência 
Familiar. 
 
* Em tal situação, deverá a empresa, para fazer jus ao valor reduzido de contribuição por 
empregado, encaminhar à Entidade Sindical Profissional, até o 20 (vinte) de cada mês, uma 
relação mensal contendo o nome dos trabalhadores sindicalizados/associados e os valores 
efetivamente descontados de tais empregados, comprovados mediante comprovante de 
pagamento, a título de Contribuição Confederativa/Assistencial e/ou Mensalidade Sindical. 
 
III – As contribuições referentes ao Programa de Assistência Familiar 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 fornecida pelo Sindicato Profissional ou via DOC, 
acompanhada da relação nominal dos empregados com a respectiva Remuneração de cada 
um. 
 
IV – 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 competente. 
 
§ 2°: 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. 
 
 
 



 3
 
 
§ 3°: A empresa que conceder, gratuitamente, plano de saúde 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 quinto dia útil de 
cada mês, ou a qualquer momento que for exigido, ter firmado dito plano de saúde em 
favor dos seus empregados. Dito plano de saúde deverá ser composto por mínimo de 06 
(seis) especialidades médicas, sendo: Clinico Geral, Ginecologista, Pediatra, 
Cardiologista, Ortopedista e Oftalmologista. 
 
§ 4°: 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.   
 
§ 5°: Na hipótese que os convênios firmados para atendimento aos empregados 
sindicalizados, dentro do prazo de validade da presente CCT venha a sofrer reajuste, o 
abono será reajustado, na mesma proporção constante da atualização das tabelas médicas. 
 
§ 6°: 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 6ª: SERVIÇOS MÉDICOS E LABORATORIAIS COBERTOS PELO 
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - O programa de Assistência Familiar prestará 
os seguintes serviços médicos e laboratoriais aos seus beneficiários: Consultas Médicas – 
(Clinica Geral, Ortopedia, Neurologia, Ginecologia, Pediatria, Otorrinolaringologia, 
Proctologia, Urologia, Fonoaudiologia, Psicologia, Nutrição, Cardiologia, Reumatologia, 
Pneumologia e Dermatologia); Exames Laboratoriais – (mediante tabela, constando nomes 
e valores dos referidos exames); Sessões – (Fonoaudiologia, Nutrição e Psicologia). 

 
CLÁUSULA 7ª: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE CURVELO - O Sindicato 
Profissional e o 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 deste Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho, demais 
Normas Trabalhistas, bem como a de cobrança das Contribuições Sindicais Convencionais, 
Assistencial / Confederativa, Mensalidade Sindical, Contribuição Sindical), a JUSTIÇA DO 
TRABALHO de CURVELO / MG. 
 
CLÁUSULA 8ª: FISCALIZAÇÃO - Fica atribuída a SRTE / MG – Superintendência Regional 
do Trabalho e Emprego de Minas Gerais e aos Sindicatos convenentes, a fiscalização do 
presente Termo Aditivo a Convenção Coletiva do Trabalho, devendo o mesmo ser 
depositado e registrado na referida Superintendência. 
 
CLÁUSULA 9ª: AÇÃO DE CUMPRIMENTO – As empresas reconhecem a legitimidade do 
Sindicato Profissional para ajuizar Ação de Cumprimento do presente Termo Aditivo a 
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 10ª: Ficam ratificadas todas as outras cláusulas da Convenção Coletiva de 
Trabalho celebrada em 20 de dezembro de 2010. 
 
E por estarem de acordo com o presente Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho 
2011/2012, firmam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que possa produzir 
seus efeitos legais, nas quais, serão levados a depósito e registro perante a 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais - SRTE / MG.  
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Fica eleito o foro do Município de Curvelo/MG, para dirimir eventuais controvérsias e ou 
litígios que possam surgir em face da aplicação de disposições constantes da presente 
Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho – 2011/2012. 

 
 
 
 

Montes Claros/MG, 15 de fevereiro de 2011. 
 
 
 

= SHRBS = 
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Montes Claros. 

CÓDIGO SINDICAL - Nº.: 002.004.01164-0 
Telefax: (38) 3212 – 1071 

 
 
 

Tarcísio Edmar Figueiredo Rosa - Presidente 
CPF / MF - Nº: 066.234.846-04 

 
 
 

= SECHOBARES = 
Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, Bares, Restaurantes e Similares,  

Turismo e Hospitalidade de Curvelo, Diamantina e Micro-Região 
do Médio Rio das Velhas e Três Marias. 

Telefax: (38) 3721 – 5392. 
 
 

Wilson Avelino de Souza – Presidente 
CPF / MF - Nº: 400.760.836-91 

 
 
 

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego na 
Internet,  no  endereço  http://www.mte.gov.br,  Solicitação  de  Nº.  MR007080/2011  –  Protocolo  Nº. 
46235.000138/2011‐17, registrado sob o Nº. MG000841/2011. 

 


