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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 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) profissional dos 
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; bem como Empregados em Empresas de Conservação de Elevadores, Clubes e 
Associações Recreativas,, 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.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISOS SALARIAIS  
 
 



Os Pisos Salariais da Categoria Profissional, abrangidos por este Termo Aditivo, serão reajustados em 1º 
(primeiro) de janeiro de 2020, mediante a aplicação de 4,71% - (quatro vírgulas setenta e um por cento) sobre 

o salário percebido pelo(a) trabalhador(a) em janeiro de 2020, cujo valores serão os constantes da tabela inserida 
na Cláusula Quinta abaixo. 

§ 1º: Os demais benefícios praticados pelas empresas empregadoras terão como índice de correção, o 
percentual de 4,71 – (quatro vírgulas setenta e um por cento). 

§ 2º: As partes ajustam que o salário dos empregados com salários superiores aos valores dos Pisos Salariais 
(tratados na cláusula 5ª, abaixo) também serão reajustados com observância do índice de correção de 4,71 – 
(quatro vírgulas setenta e um por cento), a incidir sobre os salários vigentes no mês de 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 de 2021), será aplicado o índice de correção acumulado do INPC no período, aos respectivos pisos 
salariais, fixados neste Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho pactuado.  

 
Pagamento de Salário –  Formas e Prazos  

 
 
CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 
 

Os empregadores 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 será permitida a realização de 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 trabalhistas 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 – Os Empresagadoresdevem 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 dispõe a Súmula de no. 
374 do TST, nas cidades de AUGUSTO DE LIMA, BUENÓPOLIS, CORINTO, CURVELO, DATAS, 
DIAMANTINA, GOUVEIA, JOAQUIM FELÍCIO, LASSANCE, MORRO DA GARÇA, PRESIDENTE JUSCELINO, 
SANTO HIPÓLITO E TRÊS MARIAS, poderá receber salário inferior aos pisos e funções abaixo descriminados:  

01 PISO SALARIAL E   SALÁRIO DE INGRESSO  R$ 1.047,10 

02 FAXINEIRO, SERVENTE, BAGAGEIRO, ZELADOR; R$ 1.124,60 

03 BARMAM, GARÇOM, BALCONISTA; R$ 1.124,60 

04 OFFICE-BOY, ATENDENTE DE LANCHONETE; R$ 1.124,60 

05 COZINHEIRO, PIZZAIOLO, LANCHEIRO; R$ 1.124,60 

06 PASTELEIRO, SALGADEIRO, CHURRASQUEIRO; R$ 1.124,60 

07 AJUDANTE DE COZINHEIRO DE RESTAURANTE; R$ 1.124,60 



08 JARDINEIRO, VIGIA, PORTEIRO, GARAGISTA; R$ 1.124,60 

09 ALMOXARIFE, MANOBRISTA, RECEPCIONISTA; R$ 1.124,60 

10 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, COPEIRA; R$ 1.124,60 

11 CONTROLADOR DE ACESSO PESSOAS/VEICULOS; R$ 1.124,60 

12 CAMAREIRA, ARRUMADEIRA, LAVADOR, PASSADEIRA; R$ 1.124,60 

13 CAIXA, RECEPCIONISTA-CAIXA, CONTINUO; R$ 1.124,60 

14 MAÎTRE D’HOTEL, GOVERNANTA; R$ 1.179,00 

15 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO; R$ 1.179,00 

16 RECEPCIONISTA BILÍNGUE; R$ 1.179,00 

17 COZINHEIRO INDUSTRIAL; R$ 1.179,00 

18 PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO. R$ 1.124,60 

      

§ 1º: Respeitado os pisos salariais mínimos da categoria, fica facultado aos Empregadores 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 de trabalhador representado pelo SECHOBARES-MG, No 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da admissão do empregado, não poderá ser inferior ao Piso 
Salarial da Categoria de R$ 1.047,10/mês, situação 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, exercer 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 mensal de R$ 55,00 – (cinquenta e cinco reais), sem prejuízo do salário mensal fixo. 

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

§ 4º: ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - Os empregadores poderão conceder, entre os dias 15 (quinze) a 20 

(vinte) de cada mês, adiantamento salarial no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário do 
trabalhador, exceto nos meses em que ocorrer o pagamento das parcelas relativas ao 13º Salário, sendo 
facultado ao empregado requerer o pagamento integral da remuneração na data do vencimento. 

§ 5º: PAGAMENTO DE SALÁRIOS – Os Empresagadoresefetuarão 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. 

§ 6º: DIFERENÇAS SALARIAIS - CONSIDERANDO a excepcionalidade do período, e tendo em vista que 

momentos excepcionais exigem medidas excepcionais, especialmente no sentido de permitir a manutenção dos 
empregos, as eventuais diferenças salariais decorrentes da aplicação do presente Termo Aditivo a Convenção 
Coletiva de Trabalho 2019/2020, poderão ser pagas, sem acréscimos legais, da seguinte forma: 

a)      Relativamente ao salário do mê de janeiro/2020, juntamente com o salário do mês de julho de 2020; 



b)      Relativamente ao salário dos mê de fevereiro/2020, juntamente com o salário do mês de agosto de 2020; 

c)       Relativamente ao salário do mês de março/2020, juntamente com o salário do mês de setembro de 2020; 

d)      Relativamente ao salário  do mês de abril/2020, juntamente como o salário do mês de outubro de 2020. 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

Outras Gratificações  
 

 
CLÁUSULA SEXTA - GORJETAS  
 
 

Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago 
diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber devendo ser 
repassadas integralmente aos trabalhadores, sendo vedada qualquer retenção de percentual (ou valores) a título 
de administração ou cobertura de custos operacionais (art. 457, da CLT). 

§ 1º: Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente (opcional e facultativa) dada pelo cliente ao 
empregado, sendo vedado seu rateio ou caixinha entre os empregados, mas também aquela que for cobrada 
pela empresa ao cliente, como adicional nas contas, a qualquer título, e destinada à distribuição aos empregados 
(compulsória ou obrigatória) em relação à qual pode ser feito o rateio ou caixinha entre trabalhadores (art. 457 § 
3°da CLT). 

§ 2º: As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, 

integram a remuneração do empregado devendo integrar a base para cálculo de férias, 13º e FGTS, não servindo 
de base de cálculo somente para as parcelas de aviso-prévio, adicional noturnos, horas extras e repouso 
semanal remunerado (súmula 354, TST e súmula 63, TST). 

§ 3º: Deve o empregador considerar, para fins de tributação, a estimativa de gorjeta prevista em instrumento 

coletivo para fins de recolhimentos devidos em razão das gorjetas espontâneas percebidas pelos trabalhadores. 
O valor apurado, por empregado, em demonstrativo mensal é referente às gorjetas compulsórias percebidas 
individualmente no mês, o qual também deve constar, em rubrica separada, no recibo de salário do empregado 
para fins dos recolhimentos legais (súmula 63, TST c/c art. 457 § 3°da CLT c/c súmula 354, TST). 

 
Adicional de Periculosidade  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  
 
 

O trabalhador que exerce a função de PORTEIRO, VIGIA, CONTROLADOR DE ACESSO DE PESSOAS E 
VEÍCULOS, MONITOR EXTERNO, farão jus ao adicional de periculosidade. 

 
Outros Adicionais  

 
 
CLÁUSULA OITAVA - 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 (quarenta e quatro) horas 
semanais (e aceito pelo empregado). 

 
Auxílio Saúde  

 
 
CLÁUSULA NONA - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR (PAF)  
 
 

O Programa de Assistência Familiar 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 e será 
prestada pelo SECHOBARES/MG, a quem caberá à organização, a administração e a manutenção do Programa, 
cabendo aos Empregadores, obrigatoriamente, contribuir, mensalmente, com a importância de R$ 31,40 
(trinta e um reais e quarenta centavos), por empregado, que será repassado ao SECHOBARES/MG até o dia 

10 (dez) de cada mês, juntamente com a lista de todos os seus empregados. 

§ 2º: O pagamento da contribuição referente ao Programa de Assistência Familiar - PAF deverá ser efetuado 
mediante DEPÓSITO IDENTIFICADO, diretamente na conta bancária da entidade sindical, CNPJ 
(02.087.753/0001-01), Conta Corrente nº 2678–4, Operação 003, existente na CEF – Caixa Econômica Federal, 
Agência 0111, em Curvelo/MG, de titularidade do Sindicato Profissional signatário desta Convenção Coletiva de 
Trabalho, e/ou Termo Aditivo a ela, aberto e mantido exclusivamente para tal finalidade, sendo que eventuais 
pagamentos realizados através de qualquer outro meio não quitarão a obrigação, ficando o Empregador sujeita 
a novo pagamento, nos termos do art. 308 e seguintes do Código Civil Brasileiro. 

I – A não contribuição pelos  Empregadores, da quantia estipulada no Paragrafo Primeiro, 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. 

II - Por se tratar de benefício concedido aos empregados através de Convenção Coletiva de Trabalho, e/ou 

Termo Aditivo a ela, 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. 

III – As empresas/estabelecimentos, obrigatoriamente, deverão remeter à entidade sindical (SECHOBARES/MG), 
através do e-mail: sechobares@uol.com.br - 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 10 (dez) de cada mês subsequente àquele do pagamento realizado, ou 
seja - mensalmente. 

§ 3º: O Empregado que desejar incluir seus dependentes legais, filhos até 18 (dezoito) anos incompletos, cônjuge 
ou companheiro(a) (união estável) contribuirá mensalmente, com a importância de R$ 40,00 (quarenta reais), 

que será descontada em folha de pagamento e repassado ao SECHOBARES/MG até o dia 10 (dez) do mês 
subsequente, pelo seu empregador, observado o seguinte:  

mailto:sechobares@uol.com.br


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 original, para ao 
Empregador, ficando 01 (uma) cópia original na Entidade Sindical Profissional. 

II - O desconto a que faz referência o item anterior deverá ser realizado no salário do primeiro mês seguinte ao 

recebimento da autorização e será de inteira responsabilidade do Empregador. 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 ao Empregador, sem permissão de desconto ou reembolso posterior do trabalhador. 

§ 4º: O Empregador 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. O referido benefício deverá ser composto por mínimo de 08 (OITO) especialidades médicas, 
sendo: Clinica Geral, Ortopedia, Ginecologia, Pediatria, Otorrinolaringologia, Cardiologia, Endocrinologia 

e Oftalmologista. 

§ 5º: Fica instituída uma multa mensal equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do benefício previsto no 

Paragrafo Primeiro desta Cláusula, pro rata die, pelo não recolhimento de sua contribuição e/ou remessa da lista 
de seus empregados, pro rata die, limitada ao valor do principal, e por trabalhador, revertida ao 
SECHOBARES/MG, aplicável aos Empregadores que descumprirem a presente Cláusula. 

§ 6º: LIMITE MENSAL DE CONSULTAS MÉDICAS – NÚCLEO FAMILIAR 

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. 

§ 7º: A Entidade Sindical Profissional (SECHOBARES/MG), com vista na manutenção dos serviços mencionados, 
destinará, mensalmente, ao Sindicato Patronal (SHRBS/MOC) o percentual de 20% (vinte por cento) do valor 
recolhido pelos Empregadores sob o título de Programa de Assistência Familiar (PAF), 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, acompanhado do extrato da conta referida no inciso II. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - PLANO ODONTOLÓGICO (PO)  
 
 

O Plano Odontológico (PO) é uma conquista antiga de toda a Categoria Profissional representada pela utilidade 
de assistência médica Odontológica, 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 bucal, tais como consultas (Urgências, 
Cirurgias, Dentísticas, Diagnóstico, Endodontia, Odontopediatria, Periodontia, Prevenção, Prótese e 
Radiologia), diagnóstico de enfermidades, emissão de receitas, encaminhamento de pacientes a laboratórios e à 
clínicas médicas odontológicas conveniadas, interpretação de exames com indicação do respectivo tratamento, 
concedida pelos Empregadores a todos os seus empregados. 

§ 1º: O presente Plano Odontológico (PO) tem abrangência Territorial nos seguintes Municípios do Estado de 
Minas Gerais: AUGUSTO DE LIMA, BUENÓPOLIS, CORINTO, CURVELO, DATAS, DIAMANTINA, GOUVEIA, 
JOAQUIM FELÍCIO, LASSANCE, MORRO DA GARÇA, PRESIDENTE JUSCELINO, SANTO HIPÓLITO E 
TRÊS MARIAS. 



§ 2º: BENEFICIÁRIOS DO PLANO ODONTOLÓGICO (PO) - Fará jus aos benefícios do Plano Odontológico 
todos os empregados integrantes da Categoria Profissional representada pela entidade sindical profissional 
signatária do presente Termo Aditivo à Convenção coletivo de trabalho. 

§ 3º: DEPENDENTES – O Empregado que desejar incluir seus dependentes legais, filhos até 18 (dezoito) anos 
incompletos, cônjuge ou companheiro(a) (união estável), contribuirá mensalmente, com a importância de R$ 
30,00 (trinta reais), que será descontada em folha de pagamento e repassado 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 original, para o 
Empregador, ficando 01 (uma) cópia original na Entidade Sindical Profissional. 

II - O desconto a que faz referência o item anterior deverá ser realizado no salário do primeiro mês seguinte ao 
recebimento da autorização e será de inteira responsabilidade do Empregador. 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 ao Empregador, sem permissão de desconto ou reembolso posterior do trabalhador. 

§ 4º: CUSTEIO DO PLANO ODONTOLOGICO (PO) - O Plano Odontológico será mantido obrigatoriamente e 
financeiramente pelos Empregadores e pelos trabalhadores, da seguinte forma: 

I – Os Empregadores se responsabilizam pelo fiel cumprimento do Plano Odontológico e, obrigatoriamente, 
contribuirão com o pagamento correspondente à incidência do percentual de 1% (um por cento) sobre o 
montante do Piso Salarial de Ingresso fixado no presente instrumento Coletivo de Trabalho vigente, ou seja: R$ 
10,47 – (Dez reais e quarenta e sete centavos), por mês e por empregado, que será repassado a Entidade 

Sindical Profissional, valor este que será destinado à manutenção do Plano Odontológico. 

II - Os trabalhadores, obrigatoriamente, contribuirão com o valor correspondente à incidência do percentual de 
1% (um por cento) sobre o montante do Piso Salarial de Ingresso fixado no Instrumento Coletivo de Trabalho 
vigente, ou seja: R$ 10,47 – (Dez reais e quarenta e sete centavos), por mês, com desconto em folha de 

pagamento, que será repassada pelo Empregador à Entidade Sindical Profissional, valor este que será destinado 
à manutenção do Plano Odontológico. 

III – A não contribuição pelos Empregadores da quantia estipulada no inciso anterior autoriza o 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 o Sindicato Profissional efetuar a cobrança na JUSTIÇA DO TRABALHO. 

IV - O pagamento da contribuição (Empregador e Trabalhadores) referente ao Plano Odontológico (PO) deverá 
ser efetuado mediante DEPÓSITO IDENTIFICADO, diretamente na bancária da entidade sindical, CNPJ 
(02.087.753/0001-01), Conta Corrente nº 3345-1, Operação 003, existente na CEF – Caixa Econômica Federal, 
Agência 1533, em Belo Horizonte/MG, de titularidade do Sindicato Profissional signatário desta Convenção 
Coletiva de Trabalho, e/ou Termo Aditivo a ela, aberto e mantido exclusivamente para tal finalidade, sendo que 
eventuais pagamentos realizados através de qualquer outro meio não quitarão a obrigação, ficando o 
Empregador sujeita a novo pagamento, nos termos do art. 308 e seguintes do Código Civil Brasileiro. 

§ 5º: Por se tratar de beneficio concedido aos trabalhadores através de Convenção Coletiva de Trabalho, e/ou 
Termo Aditivo, 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. 

§ 6º: O Empregador que conceder, gratuitamente, Plano Odontológico particular aos seus empregados, poderá 

solicitar a isenção do pagamento das importâncias mencionadas no inciso I, da presente cláusula, desde que 
comprove, mensalmente, junto ao Sindicato Profissional, a concessão regular e a prestação contínua do referido 
benefício, nos termos do Rol de Procedimentos elencados na Lei 9656/98, comprovação que deverá se dar até o 
5º (quinto) dia útil de cada mês, ou a qualquer momento que for exigido. 

§ 7º: Na hipótese que os convênios firmados para atendimento aos empregados, dentro do prazo de validade da 
Convenção Coletiva de Trabalho  e/ou Termo Aditivo, venham a sofrer reajuste, o valor das contribuições, 



parcela do empregador e parcela do trabalhador, será reajustada, na mesma proporção constante da atualização 
das tabelas odontológicas. 

§ 8º: Fica estipulada multa para ao Empregador que descumprir essa cláusula da seguinte forma: 10% - (dez por 
cento), por atraso no pagamento da contribuição mensal, mais juros de mora de 1% - (um por cento) ao mês e 
correção monetária. 

 
 

Contrato de Trabalho –  Admissão, Demissão, Modalidades  
 

Desligamento/Demissão  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO INDIRETA  
 
 

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

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO ASSISTIDA / HOMOLOGAÇÕES  
 
 

O empregado/empregador obrigatoriamente serão assistidos pela Entidade Sindical Profissional 
(SECHOBARES/MG), no caso de contratos de trabalho cuja vigência seja igual ou superior a 12 (doze) meses, 
por ocasião da Rescisão do Contrato de Trabalho, que firmarão respectivo Termo de Rescisão do Contrato do 
Contrato de Trabalho – TRCT, outorgando quitação específica quanto às verbas constantes no documento. 

§ 1º: A assistência nas homologações deverá ser feita apenas quanto aos contratos de trabalho vigentes na 

mesma cidade da Sede (Curvelo/MG) ou Subsede (Diamantina/MG) da Entidade Sindical Profissional. 

§ 2º: As empresas/estabelecimentos apresentarão no ato da homologação sindical, os comprovantes dos 

recolhimentos das Contribuições devidas as Entidades Sindicais (Profissional e Patronal), previstas nesta 
Convenção Coletiva de Trabalho, e/ou Termo Aditivo a ela, (Contribuição Assistencial e/ou Negocial, Sindical, 
PAF, Mensalidade Social). 

 
 

Relações de Trabalho –  Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades  
 

Estabilidade Aposentadoria  
 

 
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. 

 
 

Relações Sindicais  
 

Contribuições Sindicais  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - 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, 
ainda cumprindo deliberação da AGE da Categoria Profissional, realizada no dia 26/09/2019, devidamente 
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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 Mensal 
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 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 DÉCIMA QUINTA - 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 será reajustada, na mesma proporção, com arredondamento para 
cima. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - 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. 

§ 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. 
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Disposições Gerais  

 
Aplicação do Instrumento Coletivo  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - 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 OITAVA - 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 NONA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –  SÚMULA 448 DO TST  
 
 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS E COLETIVOS – 
PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO - Fica convencionado por este Termo Aditivo a 
Convenção Coletiva de Trabalho, até que sobrevenha regulamentação específica por parte do Ministério da 
Economia, de forma a se atender o disposto nos artigos 190 e 192 da CLT estabelecendo os critérios para 
definição de banheiros públicos de uso coletivo e de grande circulação, que as empresas/estabelecimentos 
realizarão o pagamento do adicional de insalubridade, em grau máximo, ou seja, no percentual de 40% 
(quarenta por cento) sobre o salário mínimo, para os trabalhadores que efetivamente realizam a limpeza de 
banheiros públicos ou de uso coletivo de grande circulação, bem como a respectiva coleta de lixo do 
banheiro na forma do inciso II da Súmula 448 TST.  

§ 1º: Entende-se por banheiro público aquele que tem acesso livre e irrestrito dos usuários à instalação 

sanitária, ainda que haja cobrança de taxa para acesso.  

§ 2º: Entende-se por banheiro de grande circulação aquele de utilização efetiva igual ou superior a 50 



(cinquenta) pessoas por dia. 

§ 3º: Os empregados contratados sob o regime de jornada de trabalho intermitente e a tempo parcial terão o 
adicional de insalubridade pago na exata proporcionalidade da jornada laborada. 

§ 4º: O adicional aqui previsto será pago enquanto não alterado ou cancelado o inciso II da Súmula 448 do 
TST.  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA - 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 VIGÉSIMA SEGUNDA - FISCALIZAÇÃO  
 
 

Fica atribuída a Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais (SRT/MG) 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 VIGÉSIMA TERCEIRA - ULTRATIVIDADE  
 
 

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

  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - 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 modificado. 

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, 06 de Fevereiro 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  
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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/MR016783_20202020_04_14T12_46_12.pdf

