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CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO 
 2005 / 2006 

 
CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO que celebram, de um lado, representando os Empregados em Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares, o 
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, registrado no MTE sob o Nº.: 46000.009617/97, com sede à Rua: Pacífico 
Mascarenhas, 114 – Sala 03 – Centro – CEP: 35.790-000 – Curvelo/MG, inscrito no CNPJ/MF - Nº.: 02.087.753/0001-01 aqui representado pelo seu 
Presidente o Sr. WILSON AVELINO DE SOUZA, inscrito no CPF sob o Nº.: 400.760.836-91, e, de outro lado, o SHRBS - Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares de Montes Claros,  registrado no MTE sob o Nº.: 24260.011240/87, com sede à Av. Norival Guilherme Vieira, 180 – 
Bairro: Ibituruna – CEP: 39.401-298 – Montes Claros/MG, inscrito no CNPJ/MF - Nº.: 20.559.001/0001-88 aqui representado pelo seu Presidente o Sr. 
TARCÍSIO EDMAR F. ROSA, inscrito no CPF sob o Nº.: 066.234.846-04. Entidade Patronal representativa dos empregadores e atividades afins, 
estabelecidas nas cidades de: Abaeté, Alvorada de Minas, Andrequice, Angicos, Araçaí, Augusto de Lima, Beltrão, Bonfim, Buenópolis, Cachoeira do 
Choro, Campo Alegre, Capão, Conceição de Teixeiras, Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Norte, Contria, Cordisburgo, Curvelo, Corinto, 
Costa Sena, Diamantina, Datas, Estiva, Extrema, Felixlândia, Frei Orlando, Gameleira, Gentil de Matos, Gouveia, Inimutaba, Joaquim Felício, 
Lameirão do Paraúna, Lassance, Mangabeiras, Mascarenhas, Milho Verde, Mocambinho, Monjolos, Morada Nova de Minas, Morro da Garça, 
Muquem, Paiol de Baixo, Paracatu, Paiol de Cima, Piancó, Pompéu, Presidente Juscelino, Presidente Kubitschek, Quebra Pé, Raiz, Roça do Brejo, 
Rodeador, Saco Novo, Salobo, Salto, Santa Bárbara, Santa Maria, Santa Rita do Cedro, Santo Hipólito, São Geraldo do Jataí, São Gonçalo, São 
Gonçalo do Abaeté, Senador Modestino Gonçalves, Senador Mourão, Senhora da Glória, Serra Preta, Serro, Tomaz Gonzaga, Três Marias, Valo 
Fundo, Várzea de Cima, Vau das Flores, Vila Fátima, Vila São Joaquim, demais cidades e seus respectivos Distritos, e/ou Povoados, que integram 
sua Base Territorial, com respaldo na livre negociação assegurada na Constituição Federal vigente, aqui representados pelos seus Presidentes, 
mediante Cláusulas e condições abaixo aduzidas: 
 
A) ATIVIDADES ECONÔMICAS VINCULADAS: Hotel, Pensão, Pousada, Hospedaria, 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.  
 
CLÁUSULA 1ª: SALÁRIO NORMATIVO DA CATEGORIA – O Salário Normativo da Categoria Profissional dos empregados no Comércio Hoteleiro, 
Bares, Restaurantes e Similares, das cidades citadas, durante a vigência da presente CCT - Convenção Coletiva de Trabalho, a partir de 1º (primeiro) 
de maio de 2005, será de R$ 335,00 – (trezentos e trinta e cinco reais), por uma jornada normal de trabalho. 
 
§ 1º: SALÁRIO NORMATIVO DOS EMPREGADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO (A) – Para aos empregados no exercício destas funções, 
independentemente de suas datas de admissão nos respectivos empregos, será observado e praticado o Salário Normativo de, no mínimo, R$ 345,00 
– (trezentos e quarenta e cinco reais), a partir de 01/05/2005. 
 
§ 2º: SALÁRIO NORMATIVO PARA EMPREGADOS NA FUNÇÃO DE CAIXA – Para os empregados no exercício desta função, independentemente 
de sua data de admissão nos respectivos empregos, será observado e praticado o Salário Normativo de, no mínimo, R$ 335,00 – (trezentos e trinta e 
cinco reais), a partir de 01/05/2005, acrescido de 5% - (cinco por cento) a título de quebra-de-caixa, que possuirá natureza indenizatória. 
 
§ 3º: As empresas concederão aos empregados que percebem remuneração superior ao Piso Mínimo da Categoria, um reajuste salarial não inferior 
ao índice apurado pelo INPC / IBGE acumulado nos últimos 12 (doze) meses que antecede a Data – Base, ficando a definição de reajuste superior ao 
índice do governo, através de livre negociação entre empregado e empregador.  
  
§ 4º: 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. 6708/79 e 7238/84. 
 
§ 5º: DIFERENÇAS SALARIAIS – As diferenças salariais do mês de maio de 2005, em decorrência da assinatura da presente CCT após a Data – 
Base, deverão serem quitadas juntamente com o salário de junho. 
 
CLÁUSULA 2ª: 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 aos funcionários. 
 
§ 1º: Somente poderão cobrar o acréscimo da Gorjeta ou Taxa de Serviços nas notas dos clientes, no percentual acordado, os estabelecimentos 
filiados ao Sindicato Patronal e quite com todas as obrigações sindicais, bem como todas as Cláusulas pactuadas nesta CCT. 
 
§ 2º: O estabelecimento que não estiver quites com suas obrigações e que cobrar dos clientes o acréscimo, estará sujeito além das sanções 
determinadas pela Legislação Pátria, à multa de 01 (um) Salário Mínimo da Categoria vigente, que reverterá a favor dos respectivos Sindicatos, no 
percentual de 50% - (cinqüenta por cento) para cada. 
 
CLÁUSULA 3ª: HORAS EXTRAS – As horas extras trabalhadas serão pagas para todos os empregados com acréscimo do valor de 50% - (cinqüenta 
por cento) sobre a hora normal nos dias normais e 100% - (cem por cento) nos dias de folga e feriados. 
 
CLÁUSULA 4ª: 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. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: Considera – se trabalho noturno o executado entre as 22:00 horas de um dia e às 05:00 horas do dia seguinte. 
 
CLÁUSULA 5ª: 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. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: 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. 
 
CLÁUSULA 6ª: GARÇON TAREFEIRO E OUTROS (EXTRAS) – Fica reconhecida a função de Garçon Tarefeiro e outros, o empregado que recebe 
por tarefa ou eventos (almoços, jantares, coquetéis, aniversários, etc.). 
 
§ 1º: A partir de 1º (primeiro) de maio de 2005, fica garantida a esses empregados a remuneração mínima de R$ 40,00 – (quarenta reais) por tarefa 
com no máximo 07 (sete) horas de duração. 
 
§ 2º: Valor superior á remuneração mínima estipulada, fica a critério da livre negociação entre contratado e contratante. 
 
CLÁUSULA 7ª: ANOTAÇÕES NA CTPS - As empresas são obrigadas a anotar em 48:00 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. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: CÓPIAS DE DOCUMENTOS – Os empregadores fornecerão aos seus empregados cópias de todos os documentos por eles 
assinados, mediante recibo. 
 
CLÁUSULA 8ª: SALÁRIO DO SUBSTITUTO – Ao empregado admitido ou promovido para a função de outro será garantido o salário igual ao do 
empregado substituído, sem considerar vantagens pessoais. 
 
CLÁUSULA 9ª: 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 10ª: 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 2% - (dois 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.   
 
CLÁUSULA 11ª: 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, os empregadores procederão aos descontos nos salários dos seus 
empregados de valores concernentes de seguro, associação de funcionário, mensalidade sindical, 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 12ª: DO VALE - TRANSPORTE – As empresas fornecerão gratuitamente a todos os seus empregados, o VALE - TRANSPORTE, desde 
que por eles solicitados, ficando desobrigadas aquelas empresas que possuam ou forneçam transporte próprio, sob pena da competente propositura 
de ação na Justiça, além de se sujeitar a uma multa de 01 (um) M.V.R. 
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CLÁUSULA 13ª: 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 14ª: 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 15ª: 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 01:00 hora mais tarde ou 
deixando o serviço 01:00 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. 
 
§ 2º: GESTANTE – Fica garantida a estabilidade provisória no empregado por 60 (sessenta) dias à empregada gestante, desde a concepção até após 
o término do prazo estabelecido pelo Art. 10, Inciso II, Alínea B, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, salvo por motivo de falta 
grave. 
 
CLÁUSULA 16ª: 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 17ª: 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 ex trato; 
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 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 Contribuição Assistencial / Imposto Sindical Anual / Contribuição Custeio 
da Comissão Intersindical, do Banco do Emprego do Treinamento Técnico-Profissional e a Mensalidade Sindical. 
 
§ 6º: COMPROVANTES DAS CONTRIBUIÇÕES – Na falta dos comprovantes mencionados no § anterior, a empresa terá o prazo de 24:00 horas 
para regularizar as pendências junto aos Sindicatos convenentes e apresenta-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.   
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§ 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 18ª: 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 19ª: 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 20ª: BANCO DE HORAS  - As empresas, mediante acordo celebrado com a Entidade Profissional, poderão prorrogar a Jornada de 
Trabalho de seus empregados até o máximo permitido por Lei, ou seja, 02:00 horas 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. 
 
§ 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 12:00 horas 
de trabalho por 36:00 horas folga. 
 
A) Para os que trabalham sob a denominada “Jornada Especial”, as 12:00 horas serão entendidas como normais, sem incidência de adicional 

referido na Cláusula 3ª (Terceira), ficando esclarecido igualmente não existir horas no caso de serem ultrapassadas as 44:00 horas semanais, 
desde que o excesso seja compensado na semana seguinte, o que é próprio desta “Jornada Especial”. 

 
B) Os empregados que trabalham sob o regime de “Jornada Especial 12 X 36”, estão desobrigados de assinalar o intervalo de refeição e 

descanso da jornada nos cartões, folhas ou registros de ponto, uma vez que o intervalo encontra-se incorporado na jornada, permanecendo um 
total de 12:00 horas à disposição do empregador, não havendo, neste caso, incidência do acréscimo previsto no § do 4º do Art. 71 da CLT. 

 
C) No caso dos empregados que trabalham no regime 12 X 36 no turno diurno, receberão as horas trabalhadas nos feriados em dobro, já os que 

trabalham no turno noturno, receberão as horas trabalhadas correspondentes a 06:00 horas. 
 
CLÁUSULA 21ª: 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, neste ato representado pelo 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, 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. 501.034-7, 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, 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 maio de 2005, devidamente 
corrigido, a quantia equivalente a 3% - (três 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. 501.034-7, 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 30 
de junho de 2005, 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. 
 
§ 2º: Subordina-se o presente desconto Confederativo / Assistencial, à não oposição do empregado de próprio punho, manifestada pessoalmente 
perante o Sindicato Profissional, até 10 (dez) dias, 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. 
 
 
 
 
 
 



 5

§ 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 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 e em caso de atraso de referido repasse, após serem devidamente 
avisados do seu débito, estarão sujeitos a terem o seu nome lançado em Cartório de Protesto, além das demais medidas legais a serem utilizadas 
para recebimento das referidas contribuições. 
 
CLÁUSULA 22ª: 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 23ª: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL – Fica mantida a obrigação de os empregadores procederam aos recolhimentos da 
Contribuição Assistencial Patronal, prevista no Art. 513, Letra “E” da CLT , instituída por Assembléia Geral Extraordinária e o Art. 8º, Inciso IV da CF 
e aprovada em AGE, de 25 (vinte e cinco) de abril de 2005, em favor do SHRBS – Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de 
Montes Claros, em sua Conta Corrente Nº.: 3.596-3 – Banco do Brasil S/A, Agência 0104/X, em guia própria fornecida pela Entidade Sindical 
Patronal, sob pena de multa de 10% - (dez por cento) mais correção legal, conforme tabela seguinte: 
 
       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 
       De 71 a 100 empregados        R$ 510,13 
      Acima de 100         R$ 793,55 

 
CLÁUSULA 24ª: 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 2005, em favor do SHRBS – 
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Montes Claros, em sua Conta Corrente Nº.: 3.596-3 – Banco do Brasil S/A, Agência 
0104/X, cujo valor será apresentado até 31 (trinta e um) de outubro de 2005. O recolhimento fora do prazo acarretará multa de 2% - (dois por cento) 
mais correção legal. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: 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 do Comércio do Estado de Minas Gerais ................................................................................................. 15%  
A Confederação Nacional do Comércio ........................................................................................................................... 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 do Brasil S/A, Agência 0104-X, Conta nº. 3.596-3 ou, diretamente na Entidade, vide recibo, até o dia 30/11/2005; 
 
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 2004, na Conta Corrente Nº. 500.247-0 - CEF – Caixa Econômica 
Federal em guia própria fornecida pela Entidade Sindical, sob pena de multa de 10% (dez por cento), mais correção legal. 
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3) DAS OBRIGAÇÕES AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES ACIMA: A Assembléia Geral Extraordinária, por sua vez, decidiu, ainda, com 
respaldo em julgados do TST , que as Contribuições Sindicais (Assistencial / Confederativa / Mensalidade Sindical / Comissão Intersindical, Banco do 
Emprego, do Treinamento Técnico-Profissional), poderão ser cobradas perante as Comissões Intersindicais (do Comércio de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares), mediante notificação via fax, correio postados com AR, e que, o não atendimento da referida notificação, autoriza, 
automaticamente, a Entidade Patronal ou Laboral a efetuar a cobrança das contribuições supras citadas na Justiça do Trabalho ou na Justiça Comum, 
conforme o caso. Enfatiza, no entanto, que por força de participação da Entidade Laboral na Contribuição Sindical (parcela que se destina ao Plano 
Especial de Bolsa de Estudos e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT), a Entidade Patronal se obriga a compor com a Entidade Laboral, 
parceria nesta cobrança através da Justiça do Trabalho, permitindo assim a referida Entidade Laboral a iniciativa da cobrança, ficando claro desde já, 
que há autorização da mesma por esse instrumento. 
      
CLÁUSULA 25ª: 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 26ª: ABRANGÊNCIA - O presente instrumento de Convenção Coletiva de Trabalho se aplica as todas as empresas do Comércio de: 
Hotel, Pensão, Pousada, Hospedaria, 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, Bar e Laticínios, Bar e Padaria, Bar e Quitanda, 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. 
 
PARÁGRAFO ÜNICO: 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. 
 
CLÁUSULA 27ª: PENALIDADE - A violação ou descumprimento de qualquer Cláusula da presente Convenção Coletiva de Trabalho, a exceção da 
situação traçada no Parágrafo imediatamente inferior, sujeitará o infrator às penalidades previstas em Lei, além da multa de 50% - (cinqüenta por 
cento) do Piso Salarial da Categoria para cada Cláusula violada, revertida à mesma em favor do empregado ou para os Sindicatos convenentes, se for 
o caso. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: MULTA - O descumprimento do disposto na Cláusula, sujeitará o infrator ao pagamento da seguinte penalidade ajustada entre 
as Entidades Sindicais signatárias - multa resultante da multiplicação do número de empregados vinculados ao empregador inadimplente pelo valor de 
20% - (vinte por cento) incidente sobre o Piso Salarial da Categoria, penalidade que será revertida em favor da Entidade Sindical Profissional lesada. 
 
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 . 
 
CLÁUSULA 29ª: COMISSÃO INTERSINDICAL DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA – CINTEC / CURVELO / MG – Encontra-se em funcionamento a 
Comissão Intersindical de Conciliação Prévia de Curvelo e Região, criada pela Lei nº. 9.958, de 12/01/2000, instituída pelos Sindicatos convenentes, 
por Termo Aditivo a CCT 2004/2005, registrado em Cartório de Registros de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas de Curvelo/MG, Protocolo nº. 
59.611 Fls. 16, Livro nº. 15, Registro nº. 4.044, Fls. 57 a 59 do Livro Nº. 24.   
 
§ 1º: BANCO DE EMPREGO, DO TREINAMENTO TÉCNICO-PROFISSIONAL – Encontra-se em atividade o Banco de Emprego, do Treinamento 
Técnico-Profissional, instituído pelos Sindicatos convenentes, por Termo Aditivo a CCT 2004/2005, registrado em Cartório de Registros de Títulos e 
Documentos de Pessoas Jurídicas de Curvelo/MG, Protocolo nº. 59.611 Fls. 16, Livro nº. 15, Registro nº. 4.044, Fls. 57 a 59 do Livro Nº. 24, cuja 
finalidade é cadastrar, selecionar e promover a colocação no mercado de trabalho do Comércio Hoteleiro, Bares, Restaurantes e Similares do 
trabalhador desempregado, bem como subsidiar a realização de Cursos Profissionalizantes e de Segurança e Saúde do Trabalho para os empregados 
das empresas do comércio hoteleiro, bares, restaurantes e similares. 
 
§ 2º: CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CUSTEIO DA CINTEC / CURVELO - MG, DO BANCO DE EMPREGO, DO TREINAMENTO TÉCNICO-
PROFISSIONAL – Objetivando custear a manutenção da Comissão Intersindical de Conciliação Prévia de Curvelo e Região, bem como custear as 
despesas com a implantação e manutenção do Banco de Emprego, do Treinamento Técnico Profissional, as empresas vinculadas comprometem-se a 
recolherem mensalmente, a favor do SECHOBARES , sem nada descontar da remuneração de seus empregados, através de boleta bancária, até o 
dia 15 (quinze) de cada mês, contribuição especial, calculada em função do número de empregados da empresa, no mês anterior ao do recolhimento, 
considerada a seguinte tabela:  
 

Número de Empregados Valor da Contribuição Mensal 
De 01 a 15 Empregados R$ 25,00 
De 16 a 30 Empregados R$ 45,00 
De 31 a 45 Empregados R$ 65,00 
De 46 a 60 Empregados R$ 80,00 
De 61 a 80 Empregados R$ 90,00 

Acima de 80 Empregados R$ 100,00 
 
§ 3º: Caso o empregador (empresa) não venha a receber as guias específicas, poderá efetivar o recolhimento das contribuições, mediante depósitos 
bancários, até a data fixada, diretamente na Conta Corrente do SECHOBARES – Conta Nº.: 501.335-4 – Agência 0111 – CEF - Caixa Econômica 
Federal – Curvelo/MG, enviando comprovante do mesmo.    
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§ 4º: No caso dos valores recolhidos em favor da Comissão não serem suficientes para sua manutenção, ambas as entidade serão responsáveis em 
partes iguais pela cobertura das despesas havidas. 
 
§ 5º: MULTA – Fica estipulada a multa de 10% - (dez por cento), mais correção legal sobre o valor devido a ser pago pelas empresas que 
descumprirem o contido no “caput” desta Cláusula. 
 
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 as relação e salários consignados na RAIS, no prazo de 30 (trinta) 
dias da entrega do referido documento ao órgão competente. 
 
CLÁUSULA 31ª: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - O Sindicato Profissional e o Sindicato Patronal ora convenentes 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 / Comissão Intersindical, Banco do Emprego, do Treinamento Técnico-Profissional), a JUSTIÇA DO TRABALHO de 
Curvelo / MG. 
 
CLÁUSULA 32ª: FISCALIZAÇÃO - Fica atribuída a DRTE / MG - Delegacia Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais e ou SDTE / 
CURVELO / MG - Sub-Delegacia do Trabalho e Emprego de Curvelo/MG e aos Sindicatos convenentes, a fiscalização da presente Convenção 
Coletiva do Trabalho, devendo a mesma ser depositada e registrada na referida Delegacia ou Sub-Delegacia. 
 
CLÁUSULA 33: 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 34ª: DATA BASE E VIGÊNCIA – A presente Convenção Coletiva de Trabalho, vigorará de 01 (primeiro) de Maio de 2005 a 30 (trinta) 
de Abril de 2006, sendo de aplicação obrigatória em todas as relações de trabalho firmadas entre os representantes pelas partes convenentes no 
âmbito de suas representações. Permanecendo a Data Base em 01 (primeiro) de maio. 
 
E por estarem de acordo com o presente Instrumento Coletivo de Trabalho, firmam-no em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas nas quais serão levadas a depósito e registro perante DRTE / MG e ou SDTE / CURVELO / 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, 25 de abril de 2005. 

 
= SHRBS = 

Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Montes Claros. 
CÓDIGO SINDICAL - Nº.: 002.004.01164-0 - Fone: (038) 3212 - 1071 

 
Tarcísio Edmar F. Rosa 

- Presidente - 
 

= 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. 
CÓDIGO SINDICAL - Nº.: 020.409.90086-3 - Telefax: (038) 3721 – 5392.    

E-mail: sechobares@uol.com.br 
 

Wilson Avelino de Souza 
- Presidente - 

 
 

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, ASSINADA PELOS SINDICATOS CONVENENTES, DEPOSITADA E REGISTRADA NO MINISTÉRIO 
DO TRABALHO / DELEGACIA REGIONAL EM MINAS GERAIS / SUB-DELEGACIA DO TRABALHO DE CURVELO - SDT/CURVELO/MG, NO DIA 
09/05/2005, PROCESSO Nº.: 46235.000109/2005-15, ARQUIVO 011/2005, CONFORME CÓPIA DA ORIGINAL, CONTENDO 34 (TRINTA E 
QUATRO) CLÁUSULAS, 10 (DEZ) PÁGINAS, TODAS RUBRICADAS E CARIMBADAS . 

 
 

 


