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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  
 
FEDERACAO NAC DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMILARES, CNPJ n. 33.792.235/0001-12, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ALEXANDRE SAMPAIO DE ABREU; 
  
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 Abaeté/MG, Alvorada De Minas/MG, Felixlândia/MG, Inimutaba/MG, 
Monjolos/MG, Morada Nova De Minas/MG, Pompéu/MG, Presidente Kubitschek/MG e Serro/MG.  

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  

 
Auxílio Saúde  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR  
 



 

As Entidades Convenentes prestarão indistintamente a todos os trabalhadores e empregadores subordinados a 
este Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho, por meio de organização gestora especializada e 
aprovada pelas Entidades Convenentes, benefícios sociais, conforme tabela definida pelas Entidades e 
discriminadas no Manual de Orientação e Regras, parte integrante desta cláusula. 

§ 1º: A prestação dos benefícios iniciará a partir de 01/01/2019 e terá como base, para seus procedimentos, o 
Manual de Orientação e Regras a ser disponibilizado no site da gestora em www.beneficiosocial.com.br. Para 
lisura do processo e conservação de direitos, este Manual deverá ser registrado em cartório, em momento 
oportuno. 

§ 2º: Para efetiva viabilidade financeira deste benefício e com o expresso consentimento das entidades 
convenentes, as empresas/estabelecimentos, a título de contribuição, recolherão até o dia 10 (dez) de cada mês, 
iniciando a partir de 10/01/2019, o valor total de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por trabalhador que possua, 
exclusivamente, por meio de boleto disponibilizado pela gestora no site www.beneficiosocial.com.br. O custeio da 
contribuição do plano Benefício Social Familiar será de responsabilidade integral das 
empresas/estabelecimentos, ficando vedado qualquer desconto nos salários dos trabalhadores, ficando acordado 
que os valores relativos aos meses de janeiro/2019 a julho/2019 poderão ser quitados até 30/09/2019, sem 
quaisquer acréscimos, encargos, juros ou multa. 

§ 3º: Em caso de afastamento de empregado, por motivo de doença ou acidente, o empregador manterá o 
recolhimento por até 12 (doze) meses. Caso o afastamento do empregado seja por período superior a 12 (doze) 
meses, o empregador fica desobrigado ao recolhimento desta contribuição a partir do décimo terceiro mês, 
ficando garantido ao empregado todos os benefícios sociais previstos nesta cláusula e no Manual de Orientação 
e Regras, até seu efetivo retorno ao trabalho, quanto então o empregador retomará o recolhimento relativo ao 
trabalhador afastado. 

§ 4º: Devido à natureza social e emergencial dos benefícios disponibilizados pelas entidades, na ocorrência de 
evento que gere direito de atendimento ao trabalhador e seus familiares, o empregador deverá preencher o 
comunicado disponível no site da gestora, no prazo máximo e improrrogável de até 90 (noventa) dias a contar do 
fato gerador, e, no caso de nascimento de filhos, este prazo será de até 150 (cento e cinquenta) dias, sob pena 
do empregador arcar com sanções pecuniárias em favor do trabalhador ou família prejudicada, como se 
inadimplente estivesse. 

§ 5º: O empregador, que estiver inadimplente, ou efetuar recolhimento por valor inferior ao devido, perderá o 
direito aos benefícios a ele disponibilizados, até sua regularização. Nesses casos, na ocorrência de qualquer 
evento que gere direito de atendimento aos trabalhadores e seus familiares, estes não perderão direito aos 
benefícios e serão atendidos normalmente, respondendo o empregador, perante o empregado ou a seus 
dependentes, a título de indenização, o equivalente a 10 (dez) vezes o menor piso salarial da categoria vigente a` 
época da infração. Caso o empregador regularize seus débitos no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, após o 
recebimento de comunicação formal de débito feita por e-mail, ficará isento desta indenização. 

§ 6º: Os valores porventura não contribuídos serão devidos e passíveis de cobrança extrajudicial e/ou judicial, 
acrescidos de multa, juros e demais penalidades previstas nesta norma coletiva, podendo ainda, o empregador 
ter seu nome incluso nos órgãos de proteção ao crédito. 

§ 7º: Nas planilhas de custos, editais de licitações ou nas repactuações de contratos, devido a fatos novos 
constantes neste Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho, e em consonância à instrução normativa 
vigente, nestes casos, obrigatoriamente, deverão constar a provisão financeira para cumprimento desta cláusula, 
preservando o patrimônio jurídico dos trabalhadores, conforme o artigo 444 da CLT.  

§ 8º: Estará disponível no site da gestora, a cada recolhimento mensal, o Comprovante de Regularidade da 
cláusula do Benefício Social Familiar, dos últimos 12 (doze) meses, o qual deverá ser apresentado ao contratante 
e a órgãos fiscalizadores, quando solicitado. 

§ 9º: O presente serviço social não tem natureza salarial, por não se constituir em contraprestação de serviços, 
tendo caráter compulsório e ser eminentemente assistencial e emergencial. 

http://www.beneficiosocial.com.br/
http://www.beneficiosocial.com.br/


§ 10º: O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imprudência ou imperícia de prestador de 
serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao 
descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro. 

 
 

Relações Sindicais  
 

Contribuições Sindicais  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - 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 das mensalidades 
sociais (associativas) devidas ao SECHOBARES/MG, no valor correspondente à incidência do percentual de 1% 
(um por cento) sobre o montante da remuneração do trabalhador, promovendo o recolhimento das importâncias 
arrecadadas mensalmente aos cofres da entidade sindical profissional. 

§ 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) 
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  
 

 
CLÁUSULA QUINTA - ATIVIDADES ECONÔMICAS VINCULADAS/APLICAÇÃO  
 
 

O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho se aplica a todas as 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 

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


Vitaminas, Albergues (exceto assistenciais), Bufê e outros serviços de comida preparada, Pizzaria, Salões de 
Dança, 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 SEXTA - 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 SÉTIMA - DEMAIS CLÁUSULAS DA CCT 2019/2020  
 
 

As demais cláusulas firmadas na Convenção Coletiva de Trabalho vigente entre o SECHOBARES/MG e a 
FNHRBS permanecem inalteradas, com exceção da cláusula décima sexta (PAF), da CCT, ora substituída pelo 
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR, previsto na cláusula terceira deste Termo Aditivo.  

Por estarem justos e acertados e para que produza seus jurídicos e legais efeitos, as Entidades Sindicais 
convenentes (SECHOBARES e FNHRBS) assinam o presente TERMO ADITIVO de 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, 09 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  

 

 

 

ALEXANDRE SAMPAIO DE ABREU  

Presidente  

FEDERACAO NAC DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMILARES  

 



 
 

ANEXOS  
ANEXO I - ATA SECHOBARES/MG  

 
 

Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO II - ATA FEDERAÇÃO  
 
 

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.  
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