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SIND.DOS EMPREG. NO COM.,HOTEL.,BARES,REST.E SIM, TUR.E HOSP. DE CVO, 
DIAM.MIC.REG.DO MED., RIO DAS VELHAS E T.MAR, CNPJ n. 02.087.753/0001-01, neste ato 
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). WILSON AVELINO DE SOUZA; 
  
E  
 
SIND DE HOTEIS REST BARES E SIMILARES DE MONTES CLAROS, CNPJ n. 20.559.001/0001-88, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). TARCISIO EDMAR FIGUEIREDO ROSA; 
  
celebram o presente TERMO ADITIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as 
condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE  
 
As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º 
de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020 e a data-base da categoria em 01º de janeiro.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) de todos os 
trabalhadores em exercício nas empresas/estabelecimentos exercentes das atividades econômicas 
de hospedagem, alimentação preparada e bebidas a varejo, a exemplo de Adega, Aluguel de 
Quartos, Alojamento, Bar, Boate, Boliche, Botequim, Bufê, Bomboniere, Cafeteria, Caldos de Cana, 
Cantina, Casa de Festas e Eventos, Casa de Chá, Casa de Pão de Queijo, Casa de Cômodo, Casa de 
Lanches, Casa de Massas, Casa de Vitaminas e Sucos, Choperia, Cervejaria, Comida a Quilo, 
Churrascaria, Creperia, Cyber Café, Danceteria, Dancing, Discoteca, Drive-in, Dormitório, Doceria, 
Espagueteria, Fast-food, Fornecimento de Alimentação Preparada e Bebidas a Varejo, Flats, 
Galeteria, Hospedaria, Hotel, Hotel Rural, Hotel Fazenda, Hotel Residence, Hospedagem em geral, 
Karaokê, Kitinete, Lanchonete e Padaria, Lanchonete e Confeitaria, Motel, Pastelaria, Pensionato, 
Petisqueira, Pizzaria, Pousada, Restaurantes, Rotisseria, Serviços Ambulantes de Alimentação e 
Bebidas, Salsicharia, Scooth-Bar, Self-service, Sinuca, Sorveteria, Sucos e Vitaminas, Albergues 
(exceto assistenciais), Bufê e outros serviços de comida preparada, Pizzaria, Salões de Dança,, com 
abrangência territorial em Augusto De Lima/MG, Buenópolis/MG, Corinto/MG, Curvelo/MG, Datas/MG, 
Diamantina/MG, Gouveia/MG, Joaquim Felício/MG, Lassance/MG, Morro Da Garça/MG, Presidente 
Juscelino/MG, Santo Hipólito/MG e Três Marias/MG.  

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  

 
Auxílio Saúde  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR (PAF)  



 
 

O Programa de Assistência Familiar (PAF) é uma conquista antiga de toda a categoria profissional, com 
cobertura a todos os integrantes da categoria profissional, consiste em prestar atendimento à saúde (assistência 
médica), nas dependências da Entidade Sindical Profissional ou em outro local por ela indicado, através de 
profissionais selecionados, contratados e administrados pelo Sindicato Profissional, tendo por objetivo suprir as 
necessidades básicas da área de saúde, tais como consultas (Clinica Geral, Ortopedia, Ginecologia, Pediatria, 
Otorrinolaringologia, Cardiologia, Endocrinologia e Oftalmologista), diagnóstico de enfermidades, emissão 
de receitas, encaminhamento de pacientes a laboratórios e clínicas médicas conveniadas, interpretação de 
exames com indicação do respectivo tratamento, concedida pelas empresas/estabelecimentos a todos os seus 
empregados, sem qualquer desconto ou ônus para os trabalhadores, mas sob a forma de repartição. 

§ 1º: A utilidade assistência médica, não tem natureza salarial como disposto no art. 458, § 2º, IV, da CLT, na 
qual o presente Programa de Assistência Familiar destina a todos os integrantes da Categoria Profissional que 
trabalham nos municípios de: AUGUSTO DE LIMA, BUENÓPOLIS, CORINTO, CURVELO, DATAS, 
DIAMANTINA, GOUVEIA, JOAQUIM FELÍCIO, LASSANCE, MORRO DA GARÇA, PRESIDENTE JUSCELINO, 
SANTO HIPÓLITO E TRÊS MARIAS. 

§ 2º: O Empregado associado-filiado que desejar incluir seus dependentes legais, os filhos até 18 (dezoito) anos 
incompletos e solteiros, cônjuge, contribuirá mensalmente, com a importância de R$ 40,00 (quarenta reais), que 
será descontada em folha de pagamento e repassada ao SECHOBARES/MG, até o dia 10 (dez) do mês 
subsequente, pelo seu empregador, observado o seguinte: 

I - O Empregado deverá manifestar a sua opção junto ao SECHOBARES/MG, em formulário próprio e autorizar, 
prévia e expressamente, a realização do desconto, que será encaminhado, em cópia, para a 
empresa/estabelecimento, ficando 01 (uma) cópia com o empregado e outra na Entidade Sindical Profissional. 

II - O desconto a que faz referência o item anterior deverá ser realizado no salário do 1º (primeiro) mês seguinte 
ao recebimento da autorização e será de inteira responsabilidade da empresa/estabelecimento. A omissão na 
efetivação do desconto ou do seu repasse ao SECHOBARES/MG fará com que a obrigação pelo pagamento da 
importância respectiva se reverta à empresa/estabelecimento, sem permissão de desconto ou reembolso 
posterior do trabalhador. 

 
 
CLÁUSULA QUARTA - BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR (PAF)  
 
 

Fará jus aos benefícios do Programa de Assistência Familiar (PAF) apenas o(a) trabalhador(a) associado-filiado 
ou não e integrante da Categoria Profissional. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA - LIMITE MENSAL DE CONSULTAS MÉDICAS  
 
 

Cada núcleo familiar beneficiário do Programa de Assistência Familiar - PAF (trabalhador integrante da Categoria 
Profissional, o cônjuge e filhos) terá direito, a cada mês, a uma consulta médica, ou seja, serão disponibilizadas 
pelo Sindicato Profissional, quando solicitado, uma Guia de Encaminhamento mensal de consulta, que 
beneficiará apenas 01 (um) dos integrantes do grupo familiar. 

 
 
CLÁUSULA SEXTA - CUSTEIO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR (PAF)  
 



 

O Programa de Assistência Familiar (PAF) será mantido obrigatoriamente e financeiramente pelas 
empresas/estabelecimentos e trabalhadores associado-filiados, da seguinte forma: 

§ 1º: Ao Sindicato Profissional caberá providenciar e organizar o espaço físico para a instalação dos consultórios 
de atendimento, bem como a contratação dos médicos, atendentes, recepcionistas, enfim, todo pessoal 
necessário à perfeita execução do Programa de Assistência Familiar (PAF) nos moldes propostos, gerenciar e 
assalariar este pessoal a fim de que sejam mantidas as assistências médicas ora cobertas. 

I – As empresas/estabelecimentos, obrigatoriamente, contribuirão mensalmente com a importância de R$ 30,00 
(trinta reais), por empregado, que será repassada ao Sindicato Profissional (SECHOBARES/MG), até o dia 10 
(dez) de cada mês. 

II – O pagamento da contribuição referente ao Programa de Assistência Familiar - PAF deverá ser efetuado 
mediante depósito diretamente na bancária da entidade sindical, CNPJ (02.087.753/0001-01), Conta Corrente nº 
00002678–4, Operação 003, existente na CEF – Caixa Econômica Federal, Agência 0111, em Curvelo/MG, de 
titularidade do Sindicato Profissional signatário deste Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho, aberta e 
mantida exclusivamente para tal finalidade, sendo que eventuais pagamentos realizados através de qualquer 
outro meio não quitarão a obrigação, ficando a empresa/estabelecimento sujeita a novo pagamento, nos termos 
do art. 308 e seguintes do Código Civil Brasileiro, ou, em último caso, através de guia própria de recolhimento a 
ser solicitada ao Sindicato Profissional, pelo e–mail: sechobares@uol.com.br 

III – A não contribuição pelas empresas/estabelecimentos, da quantia estipulada no inciso anterior, autoriza ao 
Sindicato Profissional, a promover sua Notificação Extrajudicial, via correio com aviso de recebimento ou de outra 
forma admitida em lei, concedendo um prazo de 05 (cinco) dias para o respectivo pagamento dos valores 
devidos, valendo, a cópia da Notificação e respectivo AR, decorrido o prazo, desde já, como Título Executivo 
Judicial, podendo a Entidade Sindical Profissional efetuar a cobrança na JUSTIÇA DO TRABALHO. 

§ 2º: Por se tratar de beneficio concedido aos trabalhadores através de Convenção Coletiva de Trabalho, o 
Sindicato Profissional, possui legitimidade para exigir o cumprimento dos dispositivos pactuados nesta Cláusula, 
sem prejuízo de aplicação das penalidades previstas no Instrumento Normativo da Categoria. 

§ 3º: A empresa/estabelecimento que conceder, gratuitamente, Plano de Assistência Familiar, particular aos seus 
empregados e familiares, poderá solicitar a isenção do pagamento da importância mencionada no referido 
programa, desde que comprove, mensalmente, junto ao Sindicato Profissional e concessão e a prestação 
contínua do referido benefício, devendo, obrigatoriamente, comprovar junto a Entidade Sindical Profissional, até o 
5º (quinto) dia útil de cada mês, ou a qualquer momento que for exigido, ter firmado dito Plano de Assistência 
Familiar em favor dos seus empregados. Dito beneficio deverá ser composto por mínimo de 08 (OITO) 
especialidades médicas, sendo: Clinica Geral, Ortopedia, Ginecologia, Pediatria, Otorrinolaringologia, 
Cardiologia, Endocrinologia e Oftalmologista. 

§ 4º: Na hipótese que os convênios firmados para atendimento aos empregados associado-filiados, dentro do 
prazo de validade do presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho venham a sofrer reajuste, o 
abono será reajustado, na mesma proporção constante da atualização das tabelas médicas. 

§ 5º: Fica instituída uma multa mensal equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do benefício previsto no inciso 
I, do Paragrafo Primeiro desta Cláusula, pro rata die, limitada ao valor do principal, e por trabalhador, revertida à 
Entidade Profissional (SECHOBARES/MG), aplicável às empresas/estabelecimentos que descumprirem a 
presente Cláusula. 

I – As empresas/estabelecimentos, obrigatoriamente, deverão remeter à entidade sindical (SECHOBARES/MG), 
através de e-mail, correspondência ou outra forma de comunicação, a relação nominal dos empregados e do 
respectivo comprovante de pagamento do PAF, remessa de informações que deverá ocorrer até o dia 15 (quinze) 
de cada mês subsequente àquele do pagamento realizado. 

§ 6º: Em contrapartida, a Entidade Sindical Profissional (SECHOBARES/MG), com vista na manutenção dos 
serviços mencionados, destinará, mensalmente, ao Sindicato Patronal (SHRBS) o percentual de 20% (vinte por 
cento) do valor recolhido pelas empresas/estabelecimentos sob o título de Programa de Assistência Familiar 

mailto:sechobares@uol.com.br


(PAF), mediante guia própria de recolhimento, e/ou, em último caso, mediante deposito bancário, diretamente na 
conta bancaria da Entidade Sindical Patronal, CNPJ (20.559.001/0001-88), conta corrente número 500.247-0, 
agencia 0132, Montes Claros/MG, Banco 104 - CEF (Caixa Econômica Federal), operação 003, cujo vencimento 
ocorrerá todo dia 20 (vinte), devendo o Sindicato Profissional obrigatoriamente em tal situação excepcional, 
enviar cópia do comprovante de depósito para o Sindicato Patronal, por e-mail, no prazo de 10 (dez) dias após a 
realização do mesmo, conforme fixado no inciso I do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, acompanhado do extrato 
da conta referida no inciso II, e relatório das empresas adimplentes. 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - SERVIÇOS MÉDICOS COBERTOS PELO PAF  
 
 

O Programa de Assistência Familiar prestará os seguintes serviços médicos aos seus beneficiários e 
dependentes legais: Consultas Médicas – Clinica Geral, Ortopedia, Ginecologia, Pediatria, Otorrinolaringologia, 
Cardiologia, Endocrinologia e Oftalmologista. 

 
 

Relações Sindicais  
 

Contribuições Sindicais  
 

 
CLÁUSULA OITAVA - DESCONTO DE MENSALIDADE SOCIAL (ASSOCIATIVA)  
 
 

Quando autorizado(a) prévia e expressamente pelo(a) empregado(a) associado-filiado à entidade sindical, as 
empresas/estabelecimentos efetuarão o desconto em folha de pagamento de cada trabalhador da mensalidade 
social (associativa) devida ao SECHOBARES/MG, no valor correspondente à incidência do percentual de 2% 
(dois por cento) sobre o montante da remuneração do trabalhador, promovendo o recolhimento das importâncias 
arrecadadas mensalmente aos cofres da entidade sindical profissional, além das outras (contribuições) previstas 
na Convenção Coletiva de Trabalho. 

§ 1º: O pagamento do valor da Mensalidade Social deverá ser feito até o dia 10 (dez) de cada mês subsequente 
àquele do desconto realizado, mediante depósito com a utilização de guia própria de recolhimento a ser extraída 
do Home Page da entidade sindical www.sechobares.com.br, ou, em último caso, mediante depósito 
diretamente na conta bancária da entidade sindical, CNPJ (02.087.753/0001-01), conta corrente número 501.335-
4, agência 0111, CEF (Caixa Econômica Federal), operação 003, Banco número 104, devendo o(a) 
empregador(a) obrigatoriamente em tal situação excepcional, enviar cópia do comprovante de depósito para a 
entidade sindical, no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do mesmo, tudo sob pena de o empregador(a) 
inadimplente pagar à entidade sindical o montante que tenha deixado de recolher, além de multa, por 
descumprimento desta cláusula, no importe de 2% - (dois por cento) do valor devido, acrescido de juros de 1% - 
(um por cento) ao mês,  além da correção monetária do valor devido, na forma da lei. 

§ 2º: O desconto e repasse da importância devida pelo empregado a título de Mensalidade Social (Associativa), e 
outras serão de inteira responsabilidade do(a) Empregador(a), sendo que a omissão do(a) empregador(a) na 
efetivação do desconto e seu respectivo repasse ao SECHOBARES/MG farão com que a obrigação pelo 
pagamento da importância se reverta ao(à) mesmo(a), sem permissão de desconto junto ao empregado ou 
reembolso posterior pelo trabalhador. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Aplicação do Instrumento Coletivo  
 

http://www.sechobares.com.br/


 
CLÁUSULA NONA - ATIVIDADES ECONÔMICAS VINCULADAS/APLICAÇÃO  
 
 

O presente TERMO ADITIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO se aplica as todas às 
empresas/estabelecimentos do Comércio de: Hotéis, Motéis, Pensões, Pousada, Dormitório, Pensionato, 
Hospedaria, Flats, Apart-hotel, Condohotel, Casa de Cômodos, Aluguel de Quartos, Bar, Bar e Café, Bar e 
Restaurante, Bar e Sinuca, Bar Dançante, Bar e Sorveteria, Bar e Vitaminas, Bar e Mercearia, (50%), Bar e 
Laticínios (50%), Bar e Padaria (50%), Bar e Quitanda (50%), Buffet e Similares, Boate, Casa de Chopp, Casa de 
Vitaminas, Casa de Lanches, Casa de Chá, Café, Cantina, Churrascaria, Caldo de Cana, Drive-in, Galeteria, 
Leiteria, Lanchonete, Lanchonete e Confeitaria, Pastelaria, Pizzaria, Restaurante, Rotisserie, Salsicharia, 
Sorveteria, Vitaminas e Sucos e Similares ou atividades afins, bem como a seus respectivos empregados, 
inclusive as categorias diferenciadas conforme súmula 374 do TST, independente do cargo ou função que ocupa, 
na Base Territorial dos Sindicatos convenentes. 

PARAGRAFO ÚNICO - A empresa/estabelecimento que exercer mais de uma atividade econômica e que dentre 
elas exista alguma relacionada neste Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho, fica obrigada a cumprir 
todas as Cláusulas do presente Instrumento Normativo. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO  
 
 

Fica atribuída a Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais e as Entidades Sindicais Convenentes, 
bem como o Ministério Público do Trabalho – MPT, a fiscalização do presente Termo Aditivo de Convenção 
Coletiva de Trabalho, em todas as suas cláusulas e condições, devendo o mesmo ser depositado e registrado no 
referido órgão ministerial. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DEMAIS CLÁUSULAS DA CCT 2019/2020  
 
 

As demais cláusulas e condições firmadas na Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2020 entre o 
SECHOBARES/MG e o SHRBS permanecem vigentes e inalteradas, que não foram neste Termo Aditivo 
expressamente modificadas. 

Por estarem justos e acertados e para que produza seus jurídicos e legais efeitos, as Entidades Sindicais 
convenentes assinam o presente TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, na forma dos 
artigos 611 e seguintes da CLT, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito de direito. 

  

Curvelo/MG, 15 de Julho de 2019. 

  

 

 

 

WILSON AVELINO DE SOUZA  

Presidente  



SIND.DOS EMPREG. NO COM.,HOTEL.,BARES,REST.E SIM, TUR.E HOSP. DE CVO, 

DIAM.MIC.REG.DO MED., RIO DAS VELHAS E T.MAR  

 

 

 

TARCISIO EDMAR FIGUEIREDO ROSA  

Presidente  

SIND DE HOTEIS REST BARES E SIMILARES DE MONTES CLAROS  

 

 
 

ANEXOS  
ANEXO I - ATA SECHOBARES/MG  

 
 

Anexo (PDF) 

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

 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR039349_20192019_07_19T14_30_01.pdf

