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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 
2009 / 2011 

 
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, celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, mediante 
as seguintes cláusulas: 
 

CLÁUSULA 1 - ABRANGÊNCIA / BASE TERRITORIAL - O presente instrumento de 
Convenção Coletiva de Trabalho se aplica a todas as empresas do Comércio Hoteleiro, 
Bares, Restaurantes e atividades afins, bem como a seus respectivos empregados, 
independente do cargo ou função que ocupa, na Base Territorial do Sindicato Profissional, 
ou seja, Alvorada de Minas, Augusto de Lima, Buenópolis, Corinto, Curvelo (sede), 
Datas, Diamantina, Extrema, Gouveia, Inimutaba, Joaquim Felício, Lassance, 
Monjolos, Morro da Garça, Presidente Juscelino, Presidente Kubitschek, Santo 
Hipólito, São Gonçalo do Abaeté, Serro, exceto nos municípios onde existam sindicatos 
da correspondente categoria profissional. 

 
§ 1º: ATIVIDADES ECONÔMICAS VINCULADAS - APLICAÇÃO: O presente instrumento 
de Convenção Coletiva de Trabalho se aplica as todas as empresas do Comércio de: Hotel, 
Pensão, Pousada, Hospedaria, Flats, Apart-hotel, Condohotel, Casa de Cômodos, 
Dormitório, Motel, Pensionato, 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, Boite, Casa de 
Chopp, Casa de Vitaminas, Casa de Lanches, Casa de Chá, Café, Cantina, Churrascaria, 
Confeitaria, Caldo de Cana, Drive-in, Galeteria, Leiteria, Lanchonete, 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 CCT, fica obrigada a cumprir todas as Cláusulas do presente 
Instrumento Normativo. 
 
§ 3º: CATEGORIA PROFISSIONAL ASSISTIDA: Todos dos Empregados do Comércio 
Hoteleiro, Bares, Restaurantes e Similares dentro da Base Territorial do Sindicato 
Profissional – (SECHOBARES). 
 
CLÁUSULA 2ª: PISOS SALARIAIS – Os Pisos Salariais da Categoria Profissional a partir 
de 1º (primeiro) de fevereiro de 2009, será nos valores constante da tabela inserida na 
Cláusula Terceira desta CCT. 
 
§ 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, o INPC acumulado do período de outubro de 2008 a fevereiro de 2009. 
 
§ 2º: As partes ajustam que o salário dos empregados que ganham acima dos Pisos 
Salariais, ora ajustados, serão reajustados no percentual do INPC do período de outubro de  
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2008 até março de 2009 (6,25%), acrescido de 1,5% - (um e meio por cento), a título de 
ganho real, a incidir sobre os salários vigentes em fevereiro/2009, mês da Data-Base da 
Categoria.  
 
§ 3º: Havendo mudança na política salarial do governo federal, antes da Data-Base da 
Categoria Profissional (1º de fevereiro), aplicará o índice acumulado do INPC no período.   
 
CLÁUSULA 3ª: PISOS SALARIAIS – A partir de 1º (primeiro) de fevereiro de 2009, 
nenhum integrante da Categoria Profissional representada poderá receber salário inferior 
aos pisos abaixo descriminados: 
 
A) – SALÁRIO DE INGRESSO DOS EMPREGADOS NOS BARES, RESTAURANTES E 
SIMILARES: Para uma jornada normal de trabalho e durante os primeiros 90 (noventa) 
dias do Contrato de Experiência, o empregado receberá o Piso Salarial Mínimo da Categoria, 
ou seja: R$ 475,00 – (quatrocentos e setenta e cinco reais). 
 
A-1) – Após os 90 – (noventa) dias do Contrato de Experiência, o empregado passará a 
receber o salário específico da função a ser exercida, abaixo descriminados. 
  
A-2) - PISOS SALARIAIS DOS EMPREGADOS NOS BARES, RESTAURANTES E 
SIMILARES: 
 
Piso Salarial Mínimo da Categoria R$ 475,00 
Cozinheiro (a); Salgadeira; Doceiro (a); Confeiteira R$ 492,00 
Garçom ou Garçonete; R$ 485,00 
Caixa ou Recepcionista Caixa; R$ 478,00 
Pizzaolo (a); R$ 497,00 
Churrasqueiro (a); R$ 497,00 
Comim; R$ 479,00 
Copa ou Balconista; R$ 475,00 
Capitão Porteiro; R$ 485,00 
Pessoal da Limpeza; R$ 475,00 
Maitre; R$ 509,00 
Assistente Administrativo; R$ 485,00 
Gerente Administrativo; R$ 570,00 
Demais Empregados R$ 475,00 

 
B) – SALÁRIO DE INGRESSO DOS EMPREGADOS NOS HOTÉIS, MOTÉIS E 
SIMILARES: Para uma jornada normal de trabalho e durante os primeiros 90 (noventa) 
dias do Contrato de Experiência, o empregado receberá o Piso Salarial Mínimo da Categoria, 
ou seja: R$ 485,00 – (quatrocentos e oitenta e cinco reais). 
 
B-1) – Após os 90 – (noventa) dias do Contrato de Experiência, o empregado passará a 
receber o salário específico da função a ser exercida, abaixo descriminados. 
 
B-2) - PISOS SALARIAIS DOS EMPREGADOS NOS HOTÉIS, MOTÉIS E SIMILARES: 
 
Piso Salarial Mínimo da Categoria R$ 485,00 
Maitre D Hotel; Governanta; R$ 509,00 
Garçom, Garçonete, Recepcionista; R$ 485,00 
Caixa e/ou Recepcionista Caixa; R$ 495,00 
Telefonista; R$ 492,00 
Camareira; Lavadeira; Copeira; R$ 485,00 
Porteiro; Vigia; Mensageiro; R$ 485,00 
Manobrista; R$ 485,00 
Cozinheiro (a); Churrasqueiro (a); Pizzaolo (a); Salgadeira;  
Doceiro (a); Confeiteira; 

R$ 497,00 

Gerente Administrativo; R$ 925,00 
Assistente Administrativo; R$ 485,00 
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Motorista; R$ 505,00 
Chefe de Cozinha; R$ 505,00 
Demais Empregados. R$ 485,00 

 
§ 1º: SALÁRIO NORMATIVO PARA EMPREGADOS COMISSIONISTAS MISTOS – 
(BARES, RESTAURANTES E SIMILARES) - (Gorjetas) – Aos denominados empregados 
comissionistas mistos: Piso Salarial Mínimo fixa - R$ 475,00 - (quatrocentos e setenta e 
cinco reais), mais comissões no valor de 5% - (cinco por cento) mensal. 
 
A)  SALÁRIO NORMATIVO PARA EMPREGADOS COMISSIONISTAS MISTOS – 
(HOTÉIS, MOTÉIS E SIMILARES) - (Gorjetas) – Aos denominados empregados 
comissionistas mistos: Piso Salarial Mínimo fixa - R$ 485,00 - (quatrocentos e oitenta e 
cinco reais), mais comissões no valor de 5% - (cinco por cento), mensal. 
 
§ 2º: As empresas poderão cobrar 10% - (dez por cento), a título de comissão ou gorjetas 
que serão destinados à distribuição entre seus empregados, da seguinte forma: 6% - (seis 
por cento), para remuneração salarial e 4% - (quatro por cento) para fazer frente aos 
encargos sociais. 
 
§ 3º: DIFERENÇAS SALARIAIS – As eventuais diferenças salariais decorrentes da 
presente Convenção Coletiva de Trabalho poderão ser pagas, sem qualquer acréscimo ou 
penalidade, da seguinte forma:  
 
A) As diferenças relativas ao salário de fevereiro de 2009 serão pagas juntamente com o 
salário do mês de junho de 2009; 
 
B) As diferenças relativas ao salário de março de 2009 serão pagas juntamente com o 
salário do mês de julho de 2009; 
 
C) As diferenças relativas ao salário de abril e maio de 2009 serão pagas juntamente com o 
salário do mês de agosto de 2009. 
 
CLÁUSULA 4ª: GORJETA / COMISSÃO (10%) - Fica acordado que os estabelecimentos 
da Categoria Econômica poderão acrescentar nas notas de seus clientes até 10% - (dez por 
cento), a título de “GORJETA” ou COMISSÃO, para distribuição entre seus empregados, 
como já especificado no Parágrafo Segundo (2º) da Cláusula Terceira (3ª) da presente CCT, 
que determina o repasse de 6% - (seis por cento), como remuneração e 4% - (quatro por 
cento), que ficará na posse da empresa, para fazer frente aos encargos sociais dos seus 
respectivos empregados comissionados. 
 
§ 1º: Somente poderão se beneficiar desta Cláusula os estabelecimentos filiados ao 
Sindicato Patronal e quites com as obrigações Sindicais, Confederativa e Assistencial de 
ambas as categorias, bem como o cumprimento de todas as Cláusulas pactuadas nesta CCT. 
 
§ 2º: O estabelecimento que descumprir a presente Cláusula estará sujeito além das 
sanções determinadas pela Legislação Pátria, à multa de 01 (um) Salário Mínimo vigente da 
época, que reverterá a favor dos respectivos Sindicatos, no percentual de 50% - (cinqüenta 
por cento) para cada. 
 
CLÁUSULA 5ª: 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. 
 
CLÁUSULA 6ª: ADICIONAL NOTURNO – As empresas pagarão adicional noturno para os 
empregados abrangidos por esta Convenção, com percentual de 20% - (vinte por cento), 
de acordo com a lei vigente. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Considera – se trabalho noturno o executado entre as 22h00min de 
um dia e às 05h00min do dia seguinte. 
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CLÁUSULA 7ª: 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 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. 
 
CLÁUSULA 8ª: 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: AS GORJETAS, TAXA DE SERVIÇOS, 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”, quando da anotação da 
Contribuição Sindical, em vez de simplesmente “Sindicato de Classe”. 
 
CLÁUSULA 9ª: SALÁRIO DO SUBSTITUTO – Ao empregado promovido para a função de 
outro será garantido o salário igual ao do empregado substituído, sem considerar vantagens 
pessoais. 
 
CLÁUSULA 10ª: 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 11ª: 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. 
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§ 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.   
 
CLÁUSULA 12ª: 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), os empregadores procederão aos 
descontos nos salários dos seus empregados de valores concernentes de seguro, assistência 
médica e odontológica, 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 do empregado.    

CLÁUSULA 13ª: DO 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. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Nas faltas justificadas pelos empregados, serão devidos os vales-
transportes, desde que não ultrapassem a 02 (duas) no mês. 

CLÁUSULA 14ª: DA 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 07 (sete) 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 15ª: LICENÇA AUTORIZADA AOS 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, assembléias ou encontros de trabalhadores, respeitados o limite 
máximo de até 12 (doze) dias por ano e de 01 (um) dirigente por empresa.  
 
CLÁUSULA 16ª: 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. 
 
§ 1º: ABONO DE FALTA PARA LEVAR FILHO AO MÉDICO – Serão abonadas as faltas 
dos empregados, de um dia por trimestre, para levar ao médico filho menor ou dependente 
previdenciário, até 10 (dez) anos de idade, comprovada mediante apresentação de Atestado 
Médico no dia subseqüente. 
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§ 2º: ESTABILIDADE GESTANTE – Fica garantida a estabilidade provisória á empregada 
gestante, a contar da concepção e até 180 – (cento e oitenta) dias após o parto. Em caso 
de rescisão contratual, deverá a empregada gestante comprovar por atestado médico o seu 
estado gravídico até 15 – (quinze) dias após o seu último dia de trabalho. 
 
§ 3º: 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.  

§ 4º: DO AUXÍLIO DOENÇAS - Fica estabelecido garantia de emprego de 60 (sessenta) 
dias após a alta da Previdência Social, ao empregado afastado por Auxílio - Doença, desde 
que esse afastamento seja igual ou superior a 12 (doze) meses. 

§ 5º: ESTABILIDADE - ACIDENTE DE TRABALHO - Fica estabelecido a garantia de 
emprego por um período de 12 (doze) meses ao empregado vitimado por acidente de 
trabalho, de acordo com os termos previstos no Artigo 118, da Lei 8.213/91. 
 
CLÁUSULA 17ª: 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 18ª: 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 um dia de Salário Mínimo 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 ou telefone, 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 05 (cinco) 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 contra - cheque do empregado; 
10. Certidão Negativa da Entidade Sindical Patronal; 
11. Guias comprobatórias do recolhimento das Contribuições Sindicais: Assistencial / 
Confederativa dos Sindicatos convenentes; 
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12. Guia comprobatória do recolhimento da Contribuição Sindical (Imposto) do ano vigente 
ou anterior, se for o caso dos Sindicatos convenentes; 
 
§ 3º: No demonstrativo de médias de horas extras habituais, será computado o reflexo no 
descanso 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: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS - Comprovante de recolhimento das Contribuições 
Sindicais pagas aos Sindicatos convenentes (Patronal e Profissional), inseridas nesta CCT, 
ou seja: Contribuição Confederativa e/ou Assistencial / Imposto Sindical Anual. 
 
§ 6º: COMPROVANTES DAS CONTRIBUIÇÕES – Na falta dos comprovantes mencionados 
no § anterior, a empresa terá o prazo de 24h00min horas para regularizar as pendências 
junto aos Sindicatos convenentes e apresentá-los para homologação, sob pena de AÇÃO DE 
CUMPRIMENTO. 
 
§ 7º: 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.   
 
§ 8º: 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. 
 
CLÁUSULA 19ª: 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. 
 
CLÁUSULA 20ª: 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.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: EMPREGADO ESTUDANTE - FÉRIAS – Os empregados estudantes, 
desde que requerido, terão suas férias concedidas na mesma época das férias escolares. 
 
CLÁUSULA 21ª: BANCO DE HORAS - As empresas, mediante ACT - Acordo Coletivo de 
Trabalho especifico, celebrado 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. 
 
§ 1º: 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. 
 
§ 2º: JORNADA ESPECIAL DE 12 X 36 HORAS – Faculta-se a adoção do sistema de 
trabalho denominado “Jornada Especial”, com 12h00min corridas de trabalho por 
36h00min corridas de folga, respeitado o Piso Salarial da Categoria. 
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§ 3º: Para os que trabalham sob a denominada “Jornada Especial”, as 12h00min serão 
entendidas como normais, sem incidência de adicional referido na Cláusula 5ª (quinta), 
ficando esclarecido igualmente não existir horas extras no caso de serem ultrapassadas as 
44h00min semanais, desde que o excesso seja compensado na semana seguinte, o que é 
próprio desta “Jornada Especial”. 
 
CLÁUSULA 22ª: CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA MENSAL / EMPREGADOS – Com 
base nas disposições contidas no Art. 8º, Inciso IV, da Constituição Federal, no Art. 513, 
alínea “e”, da CLT, e, ainda cumprindo deliberação da AGE da Categoria Profissional, que 
autorizou a fixação da Contribuição, para suplementar o custeio do Sistema Sindical 
Confederativo, e na forma do Termo de Adesão ao Termo de Ajustamento de Conduta – TAC 
nº. 454/2004, firmado perante o Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério Público do 
Trabalho, processo 46211.015793/2004-19, neste ato representado pelo 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, as empresas ficam obrigadas a descontar mensalmente de cada 
empregado, sindicalizado ou não, a quantia equivalente a 2% - (dois por cento) dos 
salários de cada empregado, destinando a importância descontada ao SECHOBARES a 
título de Contribuição Confederativa, devendo as importâncias descontadas serem 
depositadas todo dia 10 (dez) de cada mês subseqüente ao desconto, na conta corrente nº. 
501.335-4, operação 003, existente na CEF - Caixa Econômica Federal, Agência 111, 
em Curvelo/MG, através de guia própria fornecida pela empresa ASCONSE – 
Administração, Assessoria e Consultoria Sindical e Empresarial ou via DOC, acompanhada 
da relação nominal dos empregados com a respectiva Remuneração de cada um, sob pena 
de multa de 10% - (dez por cento) do valor devido, acrescido de juros e correção legais. 
 
§ 1º: CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL ANUAL / EMPREGADOS – Com base nas 
disposições contidas no Art. 8º, Inciso IV, da Constituição Federal, no Art. 513, alínea “e”, 
da CLT, e na forma do Termo de Adesão ao Termo de Ajustamento de Conduta – TAC nº. 
454/2004, firmado perante o Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério Público do 
Trabalho, processo 46211.015793/2004-19, e, ainda cumprindo deliberação da AGE da 
Categoria Profissional, que deliberou sobre os itens da negociação coletiva e delegou 
poderes para assinatura desta Convenção Coletiva de Trabalho, neste ato representado pelo 
SECHOBARES, as empresas ficam obrigadas a descontar anualmente de cada empregado 
sindicalizado ou não, no salário do mês de junho de 2009, devidamente corrigido, a 
quantia equivalente a 4% - (quatro por cento) dos salários de cada empregado, a título de 
Contribuição Assistencial, destinando a importância descontada ao SECHOBARES, 
devendo as importâncias descontadas serem depositadas na conta corrente nº. 501.335-4, 
operação 003, existente na CEF - Caixa Econômica Federal, Agência 111, em 
Curvelo/MG, através de guia própria fornecida pela empresa ASCONSE – Administração, 
Assessoria e Consultoria Sindical e Empresarial ou via DOC, cuja importância deverá ser 
repassada ao SECHOBARES até o dia 15 de julho de 2009, acompanhada da relação 
nominal dos empregados com a respectiva remuneração de cada um, sob pena de multa de 
10% - (dez por cento) do valor devido, acrescido de juros e correção legais. 
 
A) Excepcionalmente no mês que for descontada a Contribuição Assistencial Anual, (junho 
de 2009) não será descontada a Contribuição Confederativa Mensal dos empregados; 
 
B) RELAÇÃO NOMINAL DE EMPREGADOS – As empresas encaminharão ao Sindicato 
Profissional cópia das guias de contribuições Sindical e Assistencial com a relação nominal 
dos respectivos salários no prazo máximo de 30 (trinta) dias após os descontos, nos termo 
do Enunciado 041 TST. 
 
§ 2º: Subordina-se o presente desconto Confederativo / Assistencial, à não oposição do 
empregado de próprio punho, com firma reconhecida, manifestada pessoalmente perante o 
Sindicato Profissional, até 10 (dez) dias corridos, posterior a data de assinatura da presente 
CCT - Convenção Coletiva de Trabalho, pelos Sindicatos convenentes, não se aceitando a 
lista ou carta individual de oposição preparada no Departamento Pessoal das Empresas ou 
Contabilidades. 
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§ 3º: O desconto das Contribuições Confederativa / Assistencial destina-se a 
financiar os serviços sindicais, voltados para assistência aos membros da respectiva 
categoria e negociações coletivas, e abrangerá todos os integrantes da Categoria 
Profissional, sindicalizados ou não, abrangida pela presente Convenção Coletiva de 
Trabalho, na forma do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE – 188860-3, relator 
Ministro Marco Aurélio, decisão unânime, D.J.U., 17/11/2000, e pelos TRT–PR–RO–02789–
2001–Acórdão–02001– 2002 – Publicado em 15/02/2002 e TRT da 9ª Região no Processo 
TRT–PR–AA–00004/2001–Acórdão – 08376/2002 – publicado em 19/04/2002, do Recurso 
Extraordinário Nº. 189.960-3 – publicado no DJU em 10/08/2001 do STF – Supremo 
Tribunal Federal, e na forma do Termo de Adesão ao Termo de Ajustamento de Conduta – 
TAC nº. 454/2004, firmado perante o Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério Público 
do Trabalho, processo 46211.015793/2004-19, e da jurisprudência dominante no Supremo 
Tribunal Federal – STF RE nº. 88022/SP e RE nº. 200700/RS.   
 
§ 4º: O desconto da importância pelo empregado previsto no “caput” será de inteira 
responsabilidade da empresa, sendo que a omissão empresarial na efetivação do desconto e 
seu respectivo repasse ao SECHOBARES farão com que a obrigação pelo pagamento da 
importância se reverta à empresa sem permissão de desconto ou reembolso posterior do 
empregado. 
 
CLÁUSULA 23ª: SERVIÇO MILITAR – Serão garantidos emprego e salário, ao empregado 
em idade de prestação do serviço militar, desde o alistamento até a incorporação, e nos 60 
(sessenta) dias após o desligamento da unidade em que serviu.   
 
CLÁUSULA 24ª: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL – Fica mantida a 
obrigação de os empregadores procederem ao recolhimento da Contribuição Assistencial 
Patronal, através de uma taxa única no valor de R$ 75,00 - (setenta e cinco reais), 
prevista no Art. 513, Letra “E” da CLT, instituída por Assembléia Geral Extraordinária, até 
30 (trinta) de julho de 2009, em favor do SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES 
E SIMILARES DE MONTES CLAROS, em sua Conta Corrente nº 500.247-0 - Agência 0132, 
Banco; Caixa Econômica Federal.  
 
CLÁUSULA 25ª: CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL – Fica mantida a 
obrigação de os empregadores procederem aos recolhimentos previstos no Art. 8º, Inciso 
IV da CF e aprovados em AGE (Contribuição Confederativa Patronal), até 30 de novembro 
de 2009, em favor do SHRBS – Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares 
de Montes Claros, em sua Conta Corrente Nº: 500.247-0 - Banco Caixa Econômica 
Federal, Agência 0132, cujo valor será apresentado até 31 (trinta e um) de outubro de 
2009. O recolhimento fora do prazo acarretará multa de 2% - (dois por cento) mais 
correção legal. 
 
          NÚMERO DE EMPREGADOS DA EMPRESA:            VALOR – (%): 
          De 01 a 10 empregados                                                       R$ 56,67 
          De 11 a 30 empregados            R$ 124,68 
          De 31 a 70 empregados                                                      R$ 272,07 
          Acima de 100            R$ 793,55 
 
§ 1º: A Contribuição Confederativa de que trata esta Cláusula deverá ser recolhida até o dia 
30 de novembro de 2009, em qualquer agência dos estabelecimentos bancários indicados, 
através de guias próprias que a Entidade Patronal beneficiária encaminhará à empresa. No 
caso de a empresa, por qualquer motivo, deixar de receber a guia própria, o recolhimento 
da Contribuição Confederativa Patronal poderá ser feito através de Ordem de Pagamento, 
em favor da Entidade Patronal beneficiária. 
 
§ 2º: Pelo não pagamento das Contribuições Assistencial e Confederativa, fica estipulado 
uma multa de 10% (dez por cento), mais juros de mora e 1% - (um por cento) ao mês e 
correção monetária. 
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§ 3º: A empresa que não cumprir com o pagamento da Contribuição 
Confederativa, Contribuição Assistencial, Contribuição Sindical ao Sindicato na data 
estipulada, estará sujeita após notificação do débito, ter o seu nome lançado no Cartório de 
Protestos, além das demais medidas legais a serem utilizadas para recolhimento das 
referidas Contribuições. 
 
§ 4º: DAS CONTRIBUIÇÕES - SINDICAL / CONFEDERATIVA E ASSISTENCIAL 
PATRONAL: 1) DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL: É devida aos Sindicatos pelos membros 
que participam das categorias econômicas ou profissionais ou dos profissionais liberais 
representados pelas referidas Entidades, nos termos do Art. 578, da CLT: 
  
A) A QUEM SE DESTINA:  
 
A Federação dos Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de Minas Gerais ...... 15% 
A Confederação Nacional dos Hotéis, Bares e Restaurantes ............................ 5% 
Ao Programa Especial Bolsa de Estudo FAT  ................................................ 20% 
Ao Sindicato Arrecadador  ........................................................................ 60% 
 
B) DOS OBRIGADOS AO PAGAMENTO: Depois da análise das reivindicações do Sindicato 
Profissional, ficou decidido em Assembléia Geral da Categoria Econômica (Sindicato 
Patronal), que em razão de se encontrar na referida contribuição, uma parcela destinada ao 
FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), dita parcela será cobrada das Micro-Empresas, EPP 
e de Grande porte. 
 
2) DA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA E ASSISTENCIAL: A) CONTRIBUIÇÃO 
CONFEDERATIVA: Constitui-se de uma obrigação dos membros da categoria Patronal 
Sindical, em valores devidamente estipulados em AGE, conforme disciplinado no Inciso 4º, 
do Art. 8º, da CF brasileira, a ser recolhida em favor da Entidade, podendo dita quantia ser 
depositada junto ao Banco Caixa Econômica Federal, Agência 0132, Conta nº. 
500.247-0 ou, diretamente na Entidade, vide recibo, até o dia 30/11/2009; 
 
B) DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: Constitui-se, por sua vez, uma determinada 
legal instituída em AGE, prevista no Art. 513, Letra “E” da CLT, combinada com o referido 
Art. 8º, Inciso IV, da CF, na qual os empregadores ficam obrigados a procederem aos 
recolhimentos da Contribuição Assistencial Patronal, em favor da Entidade, até o dia 30 
(trinta) de junho de 2009, na Conta Corrente Nº 500.247-0, Agência 0132 - CEF – 
Caixa Econômica Federal, em guia própria fornecida pela Entidade Sindical, sob pena de 
multa de 10% (dez por cento), mais correção legal. 
 
CLÁUSULA 26ª: 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. 
 
CLÁUSULA 27ª: 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% - (cinqüenta 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 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. 
 
CLÁUSULA 28ª: 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. 
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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% - (cinqüenta por cento) da diferença 
apurada. 
 
CLÁUSULA 29ª: RECOMENDAÇÕES - BANCO DE EMPREGO – Objetivando o 
aperfeiçoamento das relações entre empregado e empregador, o Sindicato Patronal 
recomenda as empresas, que dêem preferência nas suas contratações, aos empregados 
cadastrados no Banco de Emprego Técnico-Profissional do Sindicato Profissional. 
 
CLÁUSULA 30ª: 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”.. 
 
CLÁUSULA 31ª: SEGURO DE VIDA EM GRUPO – Por esta cláusula fica convencionado 
que as empresa obrigatoriamente contratarão Seguro de Vida em favor de todos os seus 
empregados, sem qualquer ônus para os empregados, com cobertura nas vinte e quatro 
horas do dia, dentro e fora do trabalho, considerando incluídas indenizações, reparações e 
responsabilidade civil, acidentes e morte pelos valores e condições abaixo: 
 

A) R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de morte do empregado por qualquer causa, 
independentemente do local; 

B) R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de invalidez permanente do empregado 
causada por acidente (total/parcial), independente do local ocorrido. Caso a invalidez 
seja parcial, a indenização deverá ser proporcional ao grau de invalidez;  

C)  R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em caso de morte do cônjuge do 
empregado (a) por qualquer causa; 

D) R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), em caso de morte de filho de 18 (dezoito) 
anos ou economicamente dependente do segurado, cuja condição de dependência 
econômica deverá ser comprovada, limitado a 04 (quatro) filhos do empregados por 
qualquer causa; 

E) Ocorrendo a morte do segurado por qualquer causa, independente do local ocorrido, 
os beneficiários do seguro deverão receber seis cestas básicas no valor de R$ 70,00 
(setenta reais) cada uma, totalizando o valor limitado em R$ 420,00 (quatrocentos e 
vinte reais). 

 
§ 1º: Após a entrega da documentação exigida pela seguradora ao Sindicato Profissional, 
este se encarregará de tomar todas as providências cabíveis para o recebimento das 
indenizações, tendo a seguradora um prazo máximo de 30 (trinta) dias para pagar as 
indenizações aos beneficiários do seguro. 
 
§ 2º: Além das Coberturas no “caput” desta cláusula, a apólice de Seguro de Vida em 
Grupo deverá contemplar uma cobertura para gastos com a realidade do sepultamento do 
empregado que venha a falecer por qualquer por qualquer causa, no valor de R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos reais). 
 
§ 3º: A apólice de seguro que trata esta cláusula, também contemplará a cobertura de DIT 
- Diárias por Incapacidade Temporária, que tem como objetivo o pagamento de até 04 
(quatro) diárias no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma, em caso de Internação 
Hospitalar do empregado por acidente. O pagamento das diárias considerará o nº de dias de 
internação hospitalar motivada por acidente, limitada a 04 (quatro) diárias.  
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§ 4º: A parti do valor mínimo estipulado e das demais condições constantes do “caput” 
desta clausula, ficam as empresas livres para pactuarem com os seus empregados outros 
valores, critérios e condições para concessão do seguro, bem como a existência ou não de 
subsídio por parte da empresa e a efetivação ou não de desconto no salário do empregado, 
o qual deverá, se for o caso, incidir apenas na parcela que exceder ao limite acima. 
 
§ 5º: Caso a empresa não tenha feito o seguro de vida a que se refere a Cláusula acima e, 
mesmo não tendo acontecido nada ao empregado ou aos seus dependentes, a empresa será 
obrigada a indenizá-lo com o mesmo valor (corrigido), que pagaria à seguradora caso 
tivesse feito o seguro. 
 
§ 6º: Aplica-se o disposto na presente cláusula a todas as empresas vinculadas à presente 
Convenção Coletiva de Trabalho, mesmo às que não forem filiadas ao Sindicato Patronal. 
 
§ 7º: Ficam isentas de fazer o Seguro de Vida em Grupo, as empresas que já o tenham 
feito, desde que os valores segurados sejam iguais ou superiores ao que se refere o desta 
cláusula. 
 
§ 8º: As coberturas e indenizações por morte e/ou invalidez, previstas nas alineas, “A” e 
“B”, do caput desta cláusula, não serão cumuláveis, sendo que o pagamento de uma exclui 
o outro. 
 
§ 9º: Fica a cargo de o Sindicato Profissional escolher e determinar qual a empresa de 
seguros que deverá as apólices de Seguro de Vida em Grupo, ficando incumbido inclusive de 
providenciar um convênio de parceria, onde fornecerá o cadastro de todas as empresas 
pertencentes à categoria.  
 
§ 10: Tendo em vista que o principal objetivo desta Cláusula é o atendimento imediato e 
desburocratizado às famílias de empregados falecidos e inválidos, as empresas que não 
cumprirem na íntegra, cada um de seus itens, pagará, a cada um de seus empregados, 
ativos e afastados, multa mensal equivalente a 10% (dez por cento) do piso salarial da 
categoria, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste instrumento. 
 
§ 11: No caso de evento que implique em indenização e sem prejuízo das demais sanções 
legais cabíveis, as empresas que não contratarem a apólice de seguro ficarão obrigadas a 
indenizar diretamente o trabalhador ou seus beneficiários importância em dinheiro 
equivalente ao dobro dos valores dispostos no parágrafo primeiro. 
 
§ 12º: O presente benefício não tem natureza salarial por não constituir contraprestação 
dos serviços. 
 
CLÁUSULA 32ª: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE CURVELO - 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 / 
Confederativa / Mensalidade Sindical / Contribuição Sindical), a JUSTIÇA DO TRABALHO 
de CURVELO / MG. 
 
CLÁUSULA 33ª: 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 34: 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.  
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CLÁUSULA 35ª: VIGÊNCIA – A presente Convenção Coletiva terá vigência pelo prazo de 
24 (vinte e quatro) meses, com inicio em 01.02.2009 e término em 31.01.2011, sendo de 
aplicação obrigatória em todas as relações de trabalho firmadas entre os representantes 
pelas partes convenentes no âmbito de suas representações, ressalvada nova negociação na 
próxima Data-Base de 1º de Fevereiro de 2010, que irá tratar exclusivamente das cláusulas 
econômicas, assim entendendo, reajuste salarial.  
 
CLÁUSULA 36ª: NOVA DATA-BASE - As partes fixam nova Data-Base para a Categoria 
Profissional, na vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho, ou seja: 1º de 
FEVEREIRO.  
 
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. 
 
CLÁUSULA 37ª: 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 38ª: 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. 
 
CLÁUSULA 39ª: 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. 

CLÁUSULA 40ª: TRABALHOS PRESTADOS POR TERCEIROS / TABELA - Recomenda-se 
que qualquer prestação de trabalho feita por terceiros que não empregados do 
estabelecimento em “serviços extras” (casamentos, aniversários, banquetes, 
almoços/jantares, etc) e buffets, a verba salarial será aquela consignada em tabela 
expedida pelo Sindicato Profissional. 
 
CLÁUSULA 41ª: BASE TERRITORIAL – PROFISSIONAL / PATRONAL – Os Municípios 
da Base Territorial do Sindicato Profissional, abaixo declinados, ou seja: Alvorada de Minas, 
Augusto de Lima, Buenópolis, Corinto, Curvelo, Datas, Diamantina, Extrema, Gouveia, 
Inimutaba, Joaquim Felício, Lassance, Monjolos, Morro da Garça, Presidente Juscelino, 
Presidente Kubitschek, Santo Hipólito, São Gonçalo do Abaeté, Serro, 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 Pazzianotto Pinto. 
 
CLÁUSULA 42ª: 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, dentre 
outras, ou seja: www.sechobares.com.br - E-mail: sechobares@uol.com.br  
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E por estarem de acordo com a presente Convenção Coletiva de Trabalho, firmam-no em 03 
(três) vias de igual teor e forma, para que possa produzir seus efeitos legais, nas quais 
serão levadas a depósito e registro perante a Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego de Minas Gerais - SRTE / MG, para que possa produzir seus jurídicos efeitos.  
 
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 
Convenção Coletiva de Trabalho. 

 
Montes Claros/MG, 01 de maio de 2009. 

 
 

= 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 

 
 

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – 2009 / 2011, DEPOSITADA, ASSINADA E 
REGISTRADA EM CARTÓRIO, PROTOCOLO Nº: 79.217. FLS. 181 – LIVRO Nº 16 – 
REGISTRO Nº: 5.689 – FLS. 80/88, DO LIVRO 42, DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS 
JURÍCICAS DA COMARCA DE CURVELO/MG, CONTENDO 42 (QUARENTA E DUAS) 
CLÁUSULAS, 17 (DEZESSETE) PÁGINAS, TODAS CARIMBADAS, RUBRICADAS E AO FINAL 
ASSINADA PELOS SINDICATOS CONVENENTES, CONFORME CÓPIA DA ORIGINAL. 

 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – 2009 / 2011, DEPOSITADA, ASSINADA E 
REGISTRADA NO MTE – SOLICITAÇÃO Nº: MR075250/2010 / PROTOCOLO Nº: 
46235.000004/2011-04 / REGISTRO Nº: MG000201/2011, ASSINADA PELOS SINDICATOS 
CONVENENTES, CONFORME CÓPIA DA ORIGINAL. 

 


