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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 2020 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) Empregados 
em: Empresas de Turismo (Inclusive Interpretes e Guias de Turismo, Casas de Diversão, Oficiais 
Barbeiros, Inclusive Aprendizes, Ajudantes, Manicures, Salões de Cabeleireiros para Homens), 
Institutos de Beleza e Cabeleireiros de Senhoras, Comércio Hoteleiro e Similares; Bares, 
Restaurantes, Sorveteria, Hotéis, Motéis, Pensões, Pousada, Dormitório, Pensionato, Bar, Bar 
Sinuca, Lanchonete, Buffet e Similares; Empresa de Compra e Vendas, Locação e Administração de 
Imóveis Residenciais, Inclusive Empregados de Edifícios, Zeladores, Porteiros, Cabeleireiros, Vigias 
de Edifícios, Faxineiros, Serventes e outros; Lustradores de Calçados, Empregados de Empresas de 
Asseio e Conservação; Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas, Lavanderias e 
Similares; Empregados em Empresas de Conservação de Elevadores, Clubes e Associações 
Recreativas, , com abrangência territorial em Abaeté/MG, Alvorada de Minas/MG, Felixlândia/MG, 
Inimutaba/MG, Monjolos/MG, Morada Nova de Minas/MG, Presidente Kubitschek/MG e Serro/MG.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISOS SALARIAIS  
 
 



Os Pisos Salariais da Categoria Profissional, abrangidos por este Termo Aditivo a Convenção Coletiva de 
Trabalho, serão reajustados em 1º (primeiro) de janeiro de 2020, mediante a aplicação de 5% - (cinco por 
cento) sobre o salário percebido em dezembro de 2019, cujo valores serão os constantes da tabela inserida na 
Cláusula Quinta deste Termo Aditivo.  

§ 1º: Os demais benefícios praticados pelas empresas, tais como: vale transporte, etc., terão como índice de 
correção, a porcentagem de 5,0% - (cinco por cento). 

§ 2º: As partes ajustam que o salário dos empregados que ganham acima dos Pisos Salariais, ora ajustados, 
serão reajustados com o adicional de 5% - (cinco por cento), a incidir sobre os salários vigentes em janeiro/2020, 
mês da Data-Base da Categoria. 

§ 3º: Havendo mudança na política salarial do governo federal, antes da Data-Base da Categoria Profissional (1º 
de janeiro), aplicará o índice acumulado do INPC no período, aos respectivos pisos salariais, neste Termo Aditivo 
de Convenção Coletiva de Trabalho pactuado.  

 
Pagamento de Salário –  Formas e Prazos  

 
 
CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 
 

As empresas/estabelecimentos efetuarão o pagamento do salário até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente 
ao vencido, sendo que o sábado é considerado dia útil para fins legais. Não realizar descontos não permitidos 
pela legislação. O salário deve ser pago contra recibo, datado e assinado pelo empregado, no qual devem estar 
inscritas e especificadas, isoladamente, todas as verbas de natureza salarial pagas ao empregado, fazendo 
incidir, quando devido, os seus reflexos em outras parcelas (art. 459, § 1º, da CLT; art. 462 da CLT; art. 464, da 
CLT, Súmula 91, TST; art. 15 e seguintes da Lei 8036/90).  

PARAGRAFO ÚNICO - Depositar em conta vinculada do empregado no FGTS, até o dia 7 (sete) de cada mês, a 
importância correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração paga ou devida, no mês anterior, nos termos 
da legislação pertinente (art. 15 e seguintes da Lei 8036/90). 

 
 
CLÁUSULA QUINTA - PISOS SALARIAIS E FUNÇÕES  
 
 

A partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2020, nenhum trabalhador integrante da Categoria Profissional 
representada pelo SECHOBARES/MG, inclusive as categorias diferenciadas conforme súmula 374 do TST, ou 
seja: empregados em Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares nas cidades de ABAETÉ, ALVORADA DE 
MINAS, FELIXLÂNDIA, INIMUTABA, MONJOLOS, MORADA NOVA DE MINAS, POMPÉU, PRESIDENTE 
KUBITSCHEK E SERRO, poderá receber salário inferior aos pisos e funções abaixo descriminados: 

01 PISO SALARIAL E SALÁRIO DE INGRESSO  R$ 1.243,00 
02 FAXINEIRO, SERVENTE, BAGAGEIRO; R$ 1.273,00 
03 BARMAM, GARÇOM, BALCONISTA; R$ 1.273,00 
04 OFFICE-BOY, ATENDENTE DE LANCHONETE; R$ 1.273,00 
05 COZINHEIRO, PIZZAIOLO, LANCHEIRO; R$ 1.298,00 
06 PASTELEIRO, SALGADEIRO,   CHURRASQUEIRO; R$ 1.273,00 
07 AJUDANTE DE COZINHEIRO DE   RESTAURANTE; R$ 1.273,00 
08 JARDINEIRO, VIGIA, PORTEIRO,   GARAGISTA; R$ 1.273,00 
09 ALMOXARIFE, MANOBRISTA,   RECEPCIONISTA; R$ 1.273,00 



10 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, COPEIRA; R$ 1.273,00 
11 CONTROLADOR DE ACESSO PESSOAS/VEICULOS;   R$ 1.273,00 
12 CAMAREIRA, ARRUMADEIRA, LAVADOR,   PASSADEIRA; R$ 1.273,00 
13 CAIXA, RECEPCIONISTA-CAIXA, CONTINUO; R$ 1.273,00 
14 MAÎTRE D’HOTEL, GOVERNANTA; R$ 1.363,00 
15 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO; R$ 1.363,00 
16 RECEPCIONISTA BILÍNGUE; R$ 1.363,00 
17 COZINHEIRO INDUSTRIAL; R$ 1.363,00 
18 PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO. R$ 1.273,00 
      

§ 1º: Respeitado os pisos salariais mínimos da categoria, fica facultado às empresas/estabelecimentos 
concederem gratificação ou remuneração diferenciadas, a seu critério, em razão do trabalho ser exercido em 
postos considerados “especiais”, diferenciações estas que, com base no direito a livre negociação, prevalecerá 
somente enquanto o empregado estiver prestando serviços nas situações aqui previstas, que não servirão de 
base para fins de isonomia (Art. 461/CLT). 

§ 2º: SALÁRIO DE INGRESSO - O salário de ingresso da categoria profissional durante o prazo máximo de 90 
(noventa) dias, contados da admissão do empregado, não poderá ser inferior ao Piso Salarial da Categoria, 
aplicável apenas para o empregado que nunca tenha trabalhado na categoria; findo o referido prazo o 
empregado não poderá receber salário inferior ao piso salarial da função, previsto neste Termo Aditivo de 
Convenção Coletiva de Trabalho. 

§ 3º: QUEBRA-DE-CAIXA – Todo empregado que em sua jornada de trabalho exerça a função exclusivamente 
de caixa e/ou recepcionista caixa, deverá tê-la anotada em sua CTPS, recebendo, a título de Quebra-de-Caixa, o 
valor de seu salário, acrescido do percentual de 10% (dez por cento).  

a)  Caso o empregador passe a adotar, como norma da empresa/estabelecimento, que não serão exigidas 
reposições de diferenças apuradas no caixa, ou no controle de entrega de valores, não ficará obrigado a pagar a 
verba a título de Quebra-de-Caixa. 

§ 4º: ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - As empresas/estabelecimentos poderão conceder entre os dias 15 
(quinze) a 20 (vinte) de cada mês, 40% (quarenta por cento) de adiantamento salarial, exceto nos meses em que 
ocorrer o pagamento das parcelas relativas ao 13º Salário, sendo facultado ao empregado requerer o pagamento 
na data do vencimento. 

§ 5º: PAGAMENTO DE SALÁRIOS – As empresas/estabelecimentosefetuarão o pagamento do salário aos seus 
empregados no local de trabalho e no horário normal, sendo este pagamento em dinheiro. 

a)  No caso de o pagamento ser efetuado em cheque, ficará o trabalhador autorizado a se ausentar do trabalho 
para desconto do aludido cheque, sem prejuízo da sua jornada de trabalho, no horário bancário que convier ao 
empregado, por um período máximo de 02 (duas) horas; 

b)  O saldo de salários referente ao período anterior ao aviso prévio deverá ser pago por ocasião do pagamento 
geral dos demais empregados, exceto se a homologação ou quitação da rescisão ocorrer antes do mencionado 
pagamento geral; 

c) Estabelece-se multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo salarial, na hipótese de atraso no pagamento de 
salário até 20 (vinte) dias e de 5% (cinco por cento) por dia no período subsequente. (PN 72 do TST). 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

Auxílio Saúde  
 

 



CLÁUSULA SEXTA - 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 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, 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. 

§ 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. 

§ 10º: O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imprudência ou imperícia de prestador de 

http://www.beneficiosocial.com.br/
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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 SÉTIMA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MENSAL/EMPREGADOS  
 
 

Artigo 513, letra "e", da CLT - OBRIGATORIEDADE DE DESCONTO E RECOLHIMENTO, PELA EMPRESA, 
EM FAVOR DO SINDICATO PROFISSIONAL – Com base nas disposições contidas no Artigo 8º, Inciso IV, da 
Constituição Federal, no Artigo 513, alínea “e”, da CLT, e, na forma do Termo de Acordo Judicial firmado entre a 
Entidade Sindical Profissional (SECHOBARES/MG) e o Ministério Público do Trabalho, no bojo da Ação Civil 
Pública nº. 0000773-77.2014.5.03.0056, que tramitou perante a Vara do Trabalho de Curvelo/MG, e Nota Técnica 
nº 02, de 26/10/2018, da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical (MPT), e, ainda cumprindo 
deliberação da AGE da Categoria Profissional, realizada no dia 26/09/2019, devidamente convocada por meio do 
Edital publicado em 17/09/2019, Jornal Hoje Em Dia, Caderno Primeiro Plano, pagina 6, neste ato representado 
pelo Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, Bares, Restaurantes, Turismo e Hospitalidade de 
Curvelo, Diamantina e Microrregião do Médio Rio das Velhas e Três Marias – SECHOBARES/MG, o(a) 
empregador(a) fica obrigada a descontar mensalmente de cada empregado(a) o valor resultante da incidência do 
percentual de 2% - (dois inteiros por cento) sobre o montante da remuneração mensal de cada empregado, 
seja ele associado-filiado ou não associado-filiado à entidade sindical profissional, inclusive sobre o montante do 
13º salário, limitado, cada desconto mensal, ao limite máximo de R$ 100,00 (cem reais) por trabalhador, ficando 
assegurado ao empregado associado-filiado à entidade sindical que contribuir com o valor-teto (mensalidade 
associativa + contribuição assistencial = 4%) o direito de usufruir de todos os benefícios sociais e comerciais, não 
previstos neste Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho, bastando, para tanto, apresentar-se, nesta 
condição, diretamente na Secretaria Geral da entidade, munido da CTPS e do último holerite (recibo de 
pagamento) para comprovar o recolhimento do valor-teto, ora estabelecido.  

§ 1º - O pagamento do valor da Contribuição Assistencial 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 - Fica estabelecido, para os efeitos de Direito, que a presente Convenção Coletiva de Trabalho não cuida de 
Contribuição Confederativa, (CF, Art. 8°, IV), razão pela qual as partes reconhecem a inaplicabilidade da Súmula 
n° 666, editada pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto aqui se cuida apenas da Contribuição Assistencial 
prevista em lei ordinária, expressamente autorizada pelo artigo 513, letra "e" da Consolidação das Leis do 
Trabalho, nos termos do mais recente entendimento editado pela mesma Corte Suprema, no âmbito dos 
Recursos Extraordinários nº 189.960-3 de 10.08.2001 e 377.718-3, de 01.08.2002. 

§ 3º - Somente os empregados contribuintes (associado-filiados), poderão gozar dos convênios e benefícios 
oferecidos pelo Sindicato Profissional, bem como outros que vierem a surgir, tais como o desconto em faculdades 
e escolas, acesso a clubes recreativos, hotéis a beira mar, desconto em cinemas, academias, drogarias, 
comércio geral, óticas, laboratórios de analises clinicas, dentistas, colônia de férias, sorteios, etc. 

§ 4º - “DIREITO DE OPOSIÇÃO À CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MENSAL/EMPREGADOS” – Nos termos 
da Nota Técnica nº 02, de 26/10/2018, da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical (MPT), e, 
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ainda cumprindo deliberação da AGE da Categoria Profissional, realizada no dia 26/09/2019, devidamente 
convocada por meio do Edital publicado em 17/09/2019, Jornal Hoje Em Dia, Caderno Primeiro Plano, pagina 6, 
fica assegurado o direito de oposição dos empregados não associado-filiados à entidade sindical profissional 
signatária do presente instrumento coletivo de trabalho quanto ao desconto da Contribuição Assistencial prevista 
neste Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho, direito que poderá ser manifestado sem limitação 
temporal, desde que no curso da vigência do presente instrumento normativo oposição que deverá ser 
manifestada da seguinte forma: 

a)      Quanto aos empregados não associado-filiados que prestam serviços dentro da área de município em que 
a entidade sindical tem sede ou Subsede, a oposição necessariamente deverá formalizada pessoalmente e 
fisicamente (redigida pelo próprio trabalhador interessado) e por escrito entregue diretamente na Secretaria da 
sede ou da Subsede; sendo vedada a confecção em papel timbrado pela empresa, da contabilidade ou tomador 
de serviços, encaminhados em envelope da empresa, da contabilidade ou tomador de serviços, ou em envelope 
que contenha carta de oposição de mais de um empregado. O empregado que efetuar a oposição ao desconto 
da contribuição, na forma prevista nesta cláusula e seus parágrafos deverá entregar a empresa, e ao tomador de 
serviços, se for o caso, em até 01 (um) dia útil após a oposição, cópia do protocolo fornecido pelo 
SECHOBARES/MG, para que a empresa e/ou tomador de serviços, não efetue os descontos convencionados; 

b)      Quanto aos empregados não associado-filiados que prestam serviços fora dos municípios da Sede ou de 
Subsedes da entidade sindical, serão aceitas oposição desde que formuladas de forma individual, por escrito, 
assinadas pelo trabalhador, termos de oposição que deverão ser enviados através de correspondência “AR” 
(Correios) para a sede do Sindicato Profissional, sendo vedada a confecção em papel timbrado pela empresa, da 
contabilidade ou tomador de serviços, encaminhados pelo correio em envelope da empresa, da contabilidade ou 
tomador de serviços, ou em envelope que contenha carta de oposição de mais de um empregado. O empregado 
que efetuar a oposição ao desconto da contribuição, na forma prevista nesta cláusula e seus parágrafos deverá 
entregar a empresa, e ao tomador de serviços, em até 01 (um) dia útil após a oposição, cópia do protocolo 
fornecido pelo SECHOBARES/MG, para que a empresa e/ou tomador de serviços, não efetue os descontos 
convencionados. 

c)      Quanto aos empregados não associado-filiados, e em se tratando de empregado analfabeto, constar sua 
firma testada por duas testemunhas devidamente identificadas, seguindo as mesmas regras das alíneas acima 
descritas. 

§ 5º - O SECHOBARES/MG está desobrigado de proceder à devolução de valores descontados da remuneração 
mensal dos empregados e repassados pelo(a) empregador(a) à entidade sindical em período anterior à data da 
oposição regularmente manifestada, ou seja, a oposição do trabalhador não gera reflexos pretéritos, surtindo 
efeitos somente a partir da data da sua formalização adequada, efeitos que perdurarão até o fim da vigência do 
instrumento normativo. 

§ 6º - Em caso de realização de desconto da referida Contribuição de empregado que formulou adequadamente 
o direito de oposição, o SECHOBARES/MG deverá promover a devolução da quantia objeto de desconto (quantia 
descontada irregularmente após a data de formalização da oposição) diretamente ao trabalhador prejudicado, 
pessoalmente, mediante recibo, ou através de depósito em conta bancária especialmente indicada pelo obreiro 
para tal fim, desde que o(a) empregador(a) tenha efetivamente e comprovadamente feito o repasse do valor 
descontado aos cofres da entidade sindical, restituição que observará sempre o valor histórico depositado na 
conta bancária da entidade sindical. 

§ 7º - A associação-filiação superveniente à oposição gerará automaticamente a retratação quanto à oposição 
apresentada, ficando admitida a realização de descontos da Contribuição Assistencial a partir da referida filiação. 

§ 8º - O desconto e repasse da importância devida pelo empregado a título de Contribuição Assistencial 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. 

§ 9º - Com base nas disposições contidas na Convenção nº 98 da OIT (Organização Internacional do Trabalho) 
fica o(a) empregador(a) e/ou departamento contábil, advertido(a) sobre a proibição de exercer qualquer tipo de 
intervenção, influência, facilitação ou incentivo ao empregado para se opor ao desconto da contribuição fixada 
pelo Sindicato Profissional, sob pena de pagamento de multa no valor de 01 (um) Piso Normativo Salarial por 



empregado que agir sob motivação do(a) empregador(a), multa esta a ser revertida em favor do Sindicato 
Profissional, sem prejuízo de o(a) empregador(a) responder ainda por danos materiais e morais eventualmente 
causados à Entidade Sindical. Nos casos em que o empregado exercer o direito de oposição, a Contribuição 
deverá ser integralmente paga pelo empregador. 

§ 10º - Caso reste evidente ou haja fundados indícios de que o empregado foi induzido ou constrangido a se opor 
ao pagamento da Contribuição Assistencial Mensal por seu empregador(a), não decorrendo, assim, a 
manifestação de oposição de sua livre vontade, o Sindicato Profissional comunicará o fato ao MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO TRABALHO (MPT) e também ao MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO para a adoção das 
providências cabíveis. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA - ALTERAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO  
 
 

Sempre que na vigência do presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho houver reajustamento 
salarial, a Contribuição Assistencial Mensal em foco será reajustada, na mesma proporção, com arredondamento 
para cima. 

 
 
CLÁUSULA NONA - 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. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ANUAL PATRONAL  
 
 

A Assembleia Geral Extraordinária da FEDERAÇÃO NACIONAL DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E 
SIMILARES - FNHRBS instituiu de acordo com o Artigo 513, alínea “e” da CLT, bem como nos termos daNota 

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


Técnica nº 02, de 26/10/2018, da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical (MPT), que todas 
as empresas/estabelecimentos representadas pela entidade sindical patronal convenente e, portanto, 
destinatárias do presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho, obrigam-se a recolher até o dia 
12/03/2020 a CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ANUAL PATRONAL criada com o objetivo de custear as 
despesas de negociação coletiva para o período de 2020, cujo valor, será recolhido aos cofres da Entidade, ou 
seja: Conta Corrente Nº 25.234-4 do Banco do Brasil (001), Agencia Nº 87-6, de conformidade com a tabela 
abaixo descriminada: 

NÚMEROS DE TRABALHADORES VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 
Sem   trabalhadores R$ 55,00 
De 01 a 10   trabalhadores R$ 120,00 
De 11 a 20   trabalhadores R$ 260,00 
De 21 a 30   trabalhadores R$ 370,00 
De 31 a 100 trabalhadores R$ 460,00 
Acima de 100   trabalhadores R$ 990,00 

§ 1º: Todas as empresas/estabelecimentos representadas pela entidade patronal convenente se obrigam ao 
pagamento da contribuição assistencial anual patronal, criada com força de lei, conforme caput do artigo 611-A 
da CLT, uma vez que beneficiárias diretas do presente instrumento coletivo de trabalho. 

§ 2º: O recolhimento deve ser feito por estabelecimento/unidade/CNPJ, ou seja, as empresas/estabelecimentos 
que possuem vários estabelecimentos na base de representação devem efetuar o recolhimento da contribuição 
assistencial anual patronal tanto da matriz quanto das filiais. 

§ 3º: O recolhimento da CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ANUAL PATRONAL será feito através de boleto 
bancário, que será enviado ao representado via correios, ou mediante depósito bancário diretamente na Conta 
Corrente Nº 25.234-4 do Banco do Brasil (001), Agencia Nº 87-6, com prazo de pagamento até 12/03/2020. 

§ 4º: Expirado o prazo mencionado no parágrafo anterior sem o pagamento, incidir-se-á multa de 2% e juros pro 
rata die de 1% ao mês. 

§ 5º: As empresas/estabelecimentos constituídas após 1º de janeiro de 2020 recolherão a CONTRIBUIÇÃO 
ASSISTENCIAL ANUAL PATRONAL até o dia 30 do mês subsequente à abertura do estabelecimento. 

§ 6º: As empresas/estabelecimentos representadas se obrigam, quando solicitadas, a apresentarem a 
ENTIDADE SINDICAL PATRONAL, no prazo de 10 (dez) dias, cópias das guias GFIP e/ou RAIS, sendo que o 
pagamento a menor da CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ANUAL PATRONAL implicará na obrigação do 
recolhimento da diferença, acrescido de multa de R$ 100,00 (cem reais). 

§ 7º: DIREITO DE OPOSIÇÃO À CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ANUAL PATRONAL – Nos termos da Nota 
Técnica nº 02, de 26/10/2018, da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical (MPT), e, ainda 
cumprindo deliberação da AGE da Categoria Patronal, fica assegurado o direito de oposição das 
empresas/estabelecimentos não associada-filiadas à entidade sindical patronal signatária do presente 
instrumento coletivo de trabalho quanto ao desconto da Contribuição Assistencial Anual Patronal prevista neste 
Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho, direito que poderá ser manifestado no prazo de 15 (quinze) 
dias após a assinatura deste instrumento normativo. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Aplicação do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - 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 das entidades sindicais 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 SEGUNDA - CONTRATO INDIVIDUAL OU COLETIVO DE TRABALHO  
 
 

Nenhuma disposição em contrato individual ou coletivo de trabalho, que contrarie as normas deste Termo Aditivo 
a Convenção, poderá prevalecer na execução da mesma e serão nulas de pleno direito, com exceção de acordos 
devidamente assistidos por este órgão de classe, sob pena de pagamento de multa no valor de 01 (um) piso 
salarial da categoria, por empregado abrangido. 

 
Outras Disposições  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - APOSENTADORIA –  GARANTIA  
 
 

A empresa/estabelecimento considerará estável todo trabalhador que estiver a 02 (dois) anos da aquisição do 
direito de aposentadoria seja ela por tempo de serviço ou implemento de idade. Adquirido o direito de 
aposentadoria, findar-se-á concomitantemente a estabilidade prevista nesta cláusula. 

PARÁGRAFO UNICO- Ao empregado que contar com 36 (trinta e seis) meses ou mais de serviços contínuos ao 
mesmo empregador, será concedido quando de sua aposentadoria, uma indenização complementar equivalente 
a 01 (um) salário normativo. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO INDIRETA  
 
 

No caso de descumprimento pela empresa/estabelecimento de qualquer cláusula prevista nesta Convenção 
Coletiva de Trabalho, fica facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho, com fundamento no artigo 
483 da CLT. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 
 



As empresas/estabelecimentos deverão preencher os formulários exigidos pela Previdência Social quando 
solicitados pelo empregado, nos seguintes prazos e condições: 

        a) para fins de obtenção de auxílio doença: 03 (três) dias; 

        b) para fins de aposentadoria: 05 (cinco) dias; 

        c) para fins de obtenção de aposentadoria especial: 15 dias. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ADICIONAL POR ACÚMULO DE CARGO  
 
 

Quando devidamente autorizado pela empresa/estabelecimento, o trabalhador que venha a exercer outro cargo, 
cumulativamente com suas funções contratuais, terá direito a percepção de adicional correspondente, no mínimo, 
a 50% (cinquenta por cento) do respectivo salário contratual, respeitando o limite de 44 horas semanais (e aceito 
pelo empregado). 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - RETENÇÃO DA CTPS  
 
 

Será devida ao trabalhador a indenização correspondente a 01 (um) dia de salário por dia de atraso, pela 
retenção de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social após o prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - 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 NONA - ULTRATIVIDADE –   
 
 

A onvenção Coletiva de Trabalho 2019/2020, por este Termo Aditivo, terá vigência rorrogada automaticamente 
até que outra seja assinada.  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - 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/MOC 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, 26 de Setembro de 2019. 
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Presidente  
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Anexo (PDF) 

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

 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR071083_20192019_12_03T12_25_16.pdf

