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SIND DOS EMPREG. NO COM. HOTEL. BARES, REST., TUR. E HOSP. DE CURVELO, DIAMANTINA E 
MICRORREGIAO DO MED. RIO DAS VELHAS E TRES MARIAS, 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 a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho 
previstas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de janeiro de 2021 
a 31 de dezembro de 2022 e a data-base da categoria em 01º de janeiro.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – ABRANGÊNCIA 

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) de todos os 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 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 esta Convenção Coletiva de Trabalho serão 
reajustados em 1º (primeiro) de janeiro de 2021, mediante a aplicação de 5,26% (cinco vírgula vinte e seis por 



cento) sobre o salário percebido em dezembro de 2020, cujos valores serão os constantes da tabela inserida na 
Cláusula Quinta deste instrumento coletivo de trabalho.  

§ 1º: Os demais benefícios praticados pelas empresas, tais como: vale transporte etc., terão como índice de 
correção, a porcentagem de 5,26% - (cinco vírgula vinte e seis 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 5,26% - (cinco vírgula vinte e seis por cento), a incidir sobre os salários vigentes 
em janeiro/2021, 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, nesta CCT, pactuada.   

 
Pagamento de Salário –  Formas e Prazos  

 
 
CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO DE SALÁRIO  

As empresas 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 paga 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 2021, nenhum trabalhador integrante da Categoria Profissional representada 
pelo SECHOBARES/MG, inclusive as categorias diferenciadas conforme súmula 374 do TST, ou seja: empregados 
no Comércio Hoteleiro e Similares; Bares, Restaurantes, Sorveteria, Hotéis, Motéis, Pensões, Pousada, Dormitório, 
Pensionato, Bar Sinuca, Lanchonete, Buffet e Similares 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 DE INGRESSO  R$ 1.102,07 
02 FAXINEIRO, SERVENTE, BAGAGEIRO; R$ 1.183,75 
03 BARMAM, GARÇOM, BALCONISTA; R$ 1.183,75 
04 OFFICE-BOY, ATENDENTE DE LANCHONETE; R$ 1.183,75 
05 COZINHEIRO, PIZZAIOLO, LANCHEIRO; R$ 1.183,75 
06 PASTELEIRO, SALGADEIRO, CHURRASQUEIRO; R$ 1.183,75 
07 AJUDANTE DE COZINHEIRO DE RESTAURANTE; R$ 1.183,75 
08 JARDINEIRO, VIGIA, PORTEIRO, GARAGISTA; R$ 1.183,75 
09 ALMOXARIFE, MANOBRISTA, RECEPCIONISTA; R$ 1.183,75 
10 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, COPEIRA; R$ 1.183,75 
11 CONTROLADOR DE ACESSO PESSOAS/VEICULOS; R$ 1.183,75 
12 CAMAREIRA, ARRUMADEIRA, LAVADOR, PASSADEIRA; R$ 1.183,75 
13 CAIXA, RECEPCIONISTA-CAIXA, CONTINUO; R$ 1.183,75 
14 MAÎTRE D’HOTEL, GOVERNANTA; R$ 1.241,01 
15 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO; R$ 1.241,01 



16 RECEPCIONISTA BILÍNGUE; R$ 1.241,01 
17 COZINHEIRO INDUSTRIAL; R$ 1.241,01 
18 PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO. R$ 1.183,75 
      

§ 1º: Respeitado os pisos salariais mínimos da categoria, fica facultado às empresas 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 nesta 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 valor de R$ 55,00 – (cinquenta e cinco reais). 

a)   Caso o empregador passe a adotar, como norma da empresa, 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 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 empresasefetuarão 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 - As eventuais diferenças salariais decorrentes da aplicação da presente 
Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022, poderão ser pagas, sem acréscimos legais, da seguinte forma: 

a)      Relativamente ao salários do mes de janeiro de 2021, juntamente com o salário do mês de maio de 2021; 

b)     Relativamente ao salário do mes de fevereiro de 2021, juntamente com o salário do mês de junho de 2021; 

c)      Relativamente ao salário do mes de março de 2021, juntamente com o salário do mês de julho de 2021; 

d)     Relativamente ao salário dos mes de abril de 2021, juntamente com o salário do mês de agosto de 2021; 
 
CLÁUSULA SEXTA - ATRASO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - MULTA  

Na ocorrência de atraso de pagamento de salário fora do prazo estabelecido em Lei, às empresas incorrerão em 
multa correspondente a 02 (dois) dias de salário do Piso Salarial da Categoria, por dia de atraso, para cada 
empregado e revertida diretamente a ele, devidamente atualizada até a efetiva regularização, sem prejuízo da 
multa em Lei. 



§ 1º: DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – As empresas fornecerão obrigatoriamente a seus empregados, do 
dia do pagamento dos salários, o respectivo comprovante de pagamento (holerite), que deverá discriminar todas 
as verbas pagas e seus respectivos descontos. 

§ 2º: CARACTERIZAÇÃO DE VALES - Em caso de concessão de adiantamento ou vales as empresas se obrigam 
a fazer constar nos respectivos recibos à identificação da empresa, a data, o valor em algarismos e por extenso, 
bem como a especificação do motivo da sua concessão. 

 
Isonomia Salarial  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DESIGUALDADE SALÁRIAL  

Quando do pagamento de salário ele não poderá ser inferior ao mínimo legal (art. 7º, IV, da CF/88, arts. 76 e 117 
da CLT). Pagar salário igual ou superior ao piso da categoria (art. 444, da CLT).  

PARÁGRAFO ÚNICO - Ao empregado promovido para a função de outro será garantido o salário igual ao do 
empregado substituído, sem considerar vantagens pessoais. 

 
Descontos Salariais  

 
 
CLÁUSULA OITAVA - DESCONTOS  

Fica vedado as empresas descontarem de seus empregados recepcionistas, caixas, tesoureiros e outros que 
manipulem valores da empresa, as importâncias pagas em cheques que venham a ser devolvidos por insuficiência 
de fundos, recebidos por estes, bem como, em relação a todos os seus empregados, as importâncias destinadas 
à cobertura de extravios ou quebras de materiais, uniformes de uso obrigatório, desde que o empregado tenha 
obedecido às normas internas das empresas, e não tenha agido com dolo, isso na conformidade do Art. 462 da 
CLT.  

PARAGRAFO ÚNICO - OUTROS DESCONTOS - Além dos descontos previstos em Lei e nesta CCT (Contribuição 
Sindical, Assistencial, Mensalidade Social), os empregadores procederão aos descontos nos salários dos seus 
empregados de valores concernentes de seguro de vida em grupo, assistência médica e/ou odontológica, seguro 
saúde, mensalidade de grêmios associativos ou recreativos dos empregados, cooperativas de crédito mútuo e de 
consumo, desde que o objeto dos descontos tenha direta ou indiretamente beneficiado o empregado e/ou seus 
dependentes, inclusive aquelas instituídas ou mantidas pelo Sindicato obreiro, previdência privada e farmácia, 
desde que expressamente autorizado pelo empregado. 

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  

 
Outras Gratificações  

 
 
CLÁUSULA NONA - TAXA DE SERVIÇO (10%) –  DAS GORJETAS  

01 - As empresas que optarem por cobrar a gorjeta na conta de consumo de seus clientes e que sejam optantes 
do Simples Nacional: 

a) Lançarão o valor da gorjeta na conta de consumo de seus clientes; 

b) Reterão 20% (vinte por cento) do valor recebido a título de gorjeta constante da conta de consumo e paga por 
seus clientes, para custear os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas decorrentes de sua integração à 
remuneração dos empregados; 



c) 80% (oitenta por cento) do valor recebido a título de gorjeta constante da conta de consumo e paga por seus 
clientes será distribuído aos empregados e rateado entre eles. 

02 – As empresas que optarem por cobrar a gorjeta na conta de consumo de seus clientes e que sejam tributadas 
pelo lucro real, lucro presumido ou pelo lucro arbitrado: 

a) Lançarão o valor da gorjeta na conta de consumo de seus clientes; 

b) Reterão 33% (trinta e três por cento) do valor recebido a título de gorjeta constante da conta de consumo e paga 
por seus clientes para custear os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas decorrentes de sua integração à 
remuneração dos empregados; 

c) 67% (sessenta e sete por cento) do valor recebido a título de gorjeta constante da conta de consumo e paga por 
seus clientes será distribuído aos empregados e rateados entre eles. 

§ 1º: Considerando que não há uma homogeneidade organizacional, o critério de distribuição e rateio será definido 
individualmente por cada empresa, que deverá firmar termo de acordo com seus próprios empregados, conforme 
critério definido entre eles. 

§ 2º: As gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, não 
servem de base de cálculo para as parcelas de aviso-prévio, adicional noturnos, horas extras, horas em domingos 
e feriados trabalhados, repouso semanal remunerado, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade. 

§ 3º: Os valores recebidos a título de gorjetas estão sujeitos à dedução da cota previdenciária do empregado, 
devendo ser somada às demais parcelas salariais para efeito de determinação do salário de contribuição e do 
percentual aplicável de acordo com a tabela do INSS e será descontada do empregado no contracheque. 

03 – DA TABELA DE ESTIMATIVA DE GORJETA ESPONTÂNEA 
As Entidades Sindicais signatárias, por reconhecerem a impossibilidade dos valores correspondentes à gorjeta 
espontânea, entregue diretamente pelo cliente ao empregado (§7º da Lei 13.419/2017), virem a ser apurados com 
exatidão, deliberam fixar valores estimados para essas gorjetas não cobradas em nota de consumo, baseados em 
percentuais sobre o valor de um salário mínimo vigente, segundo o cargo ocupado pelo empregado e a categoria 
do estabelecimento empregador, de conformidade com a tabela abaixo: 

HOTÉIS 5 EST. 4 EST. 3 EST. 2 EST. 1 EST. S/CLA 
Maitre D’hotel 100% 80% 70% 55% 40% 30% 
Garçom 87% 70% 52% 35% 28% 20% 
Barman 87% 70% 52% 35% 28% 20% 
Comin (Aux. Garçon) 62% 50% 37% 25% 23% 18% 
Governanta 90% 75% 65% 45% 35% 28% 
Arrumador (eira) 62% 50% 37% 25% 23% 18% 
Recepcionista (chefe) 100% 80% 70% 55% 40% 30% 
Recepcionista 87% 70% 52% 35% 28% 20% 
Porteiro (chefe) 90% 75% 65% 45% 35% 28% 
Porteiro 87% 70% 52% 35% 28% 20% 
Ascensorista 62% 50% 37% 25% 23% 18% 
Mensageiro 62% 50% 37% 25% 23% 18% 
Bagagista 62% 50% 37% 25% 23% 18% 
Capitão Porteiro 87% 70% 52% 35% 28% 20% 

  

RESTAURANTES-BOITES-CHURRASCARIAS-PIZZARIAS-DANCETERIAS 

Maitre-Restaurante 100% 
Garçom 35% 



Comin (Aux. Garçon) 25% 
Capitão Porteiro 30% 
Recepcionista 35% 
Copa/Balconista 25% 

 

BARES-LANCHONETES-SORVETERIAS-CONFETERIAS- BUFFET 

Garçon                                                      

30% 
Copa ou Balconista 10% 

§ 1º: A adoção pela empresa da modalidade de pagamento de gorjetas, inseridas em nota de serviço, isenta a da 
aplicação da Tabela de Estimativa de Gorjetas. Da mesma forma, e empresa que adotar a modalidade de aplicação 
da Tabela de Estimativa de Gorjetas, fica isenta do pagamento de qualquer outra forma de gorjeta. 

§ 2º: O regime de pagamento de gorjetas incluídas em nota de serviço é opcional, com o que fica mantido o regime 
de estimativa de gorjetas. 

§ 3º: A empresa não estará obrigada a pagar os valores resultantes da aplicação da Tabela de Estimativa de 
Gorjetas, mas apenas incluí-los para que, somados ao salário pago diretamente pelo empregador, venham a formar 
a remuneração básica para os recolhimentos legais (INSS, FGTS, verbas rescisórias). 

§ 4º: Ficam excluídas da aplicação desta Cláusula as empresas que exerçam, exclusivamente, as atividades 
próprias de Motel e de Lanchonete, conforme alvará de localização e funcionamento concedido pela Prefeitura 
local. 

§ 5º: As empresas que optarem por não cobrar a gorjeta na conta de consumo de seus clientes, deixando a entrega 
da gorjeta pelos clientes diretamente aos empregados, aplicando a tabela supramencionada, poderão: 

a)      Empresas optantes do Simples Nacional ou inscritas em outro regime de tributação federal diferenciado: - 
Descontar dos empregados o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor estimado, a título de gorjeta, conforme 
a tabela de estimativa, para custear os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas decorrentes de sua 
integração à remuneração dos empregados; 

b)      Empresas não inscritas em regime de tributação federal diferenciado: - Descontar dos empregados o 
equivalente a 33% (trinta e três por cento) do valor estimado, a título de gorjeta, conforme a tabela de integração à 
remuneração dos empregados. 

04 – DA FISCALIZAÇÃO 

01 – As empresas com mais de 60 (sessenta) empregados poderão constituir comissão de até 03 (três) 
empregados para acompanhamento e fiscalização da regularidade da cobrança, distribuição e rateio das gorjetas 
cobradas em nota de serviço, os quais serão eleitos em Assembleia Geral convocada para esse fim pelo 
SECHOBARES/MG, para exercício das atribuições aqui referidas, por 02 (dois) anos; 

02 – Para as empresas com menos de 60 (sessenta) empregados poderão ser constituída comissão intersindical 
para acompanhamento e fiscalização da regularidade da cobrança, distribuição e rateio das gorjetas cobradas em 
nota de serviço, composta por 02 (dois) membros, sendo 01 (um) designado pela Entidade Sindical Patronal e 01 
(um) designado pelo SECHOBARES/MG, para exercício das atribuições aqui referidas por 02 (dois) anos. 

03 – As empresas que optarem por não cobrar gorjeta de seus clientes, aplicando apenas a Tabela de Estimativa 

de Gorjetas, ficam isentas de formar comissão.    

 
Adicional de Hora-Extra  



 
CLÁUSULA DÉCIMA - HORAS EXTRAS  

As horas extras trabalhadas serão pagas para todos os empregados com acréscimo do valor de 60% - 
(sessenta por cento) sobre a hora normal nos dias normais e 100% - (cem por cento) nos dias de folga e 
feriados. 

 
Adicional Noturno  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAL NOTURNO  

É devido adicional noturno para tarefas executadas entre 22h00min de um dia às 05h00min do dia seguinte, em 
percentual mínimo de 20% (vinte por cento), salvo percentual mais benéfico previsto em Acordo ou Convenção 
Coletiva de Trabalho (art. 7º, IX, da CF/88; art. 73 caput e §2º, da CLT). 

§ 1º: Deve-se computar a hora noturna como de 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos. É devido o 
adicional a título de serviço extraordinário de 07 (sete) minutos e 30 (trinta) segundos por hora noturna trabalhada 
nos estabelecimentos que não praticarem a hora ficta, ou seja, considerarem a hora noturna como se diurna fosse 
(art. 73, § 1° da CLT e súmula 214, STF). 

§ 2º: Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é também o adicional noturno 
quanto às horas prorrogadas. O adicional noturno integra a base de cálculo das horas extras prestadas no período 
noturno (súmula 60, II, do TST e OJ nº 97 da SDBI-1). 

§ 3º: O empregado submetido à jornada de 12 x 36, que compreenda a totalidade do período noturno, tem direito 
ao adicional noturno, relativo às horas trabalhadas após as 05 (cinco) horas da manhã (OJ nº 388 da SDBI-1).  

 
Adicional de Insalubridade  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SÚMULA 448 DO TST)  

Recomenda-se ao empregador, uma análise detalhada, em relação a Súmula 448, do TST, em relação ao 
trabalhador que exerce atividade de limpeza de quartos, coleta de lixo, serviços de limpeza e higienização, inclusive 
de banheiros, principalmente banheiros públicos (banheiros de grandes circulações, bares, restaurantes, hotéis 
etc.), quanto ao pagamento do adicional de insalubridade determinado. 

 
Adicional de Periculosidade  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  

Recomenda-se ao empregador, uma análise detalhada, em relação ao trabalhador que exerce a função de 
PORTEIRO, VIGIA, CONTROLADOR DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS, se farão jus ao adicional de 
periculosidade.  

 
Auxílio Alimentação  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALIMENTAÇÃO  



As empresas que possuírem e mantiverem restaurantes em funcionamento, fornecerão refeições aos seus 
empregados, mediante acordo previamente firmado e assinado entre as partes, com cópia enviada ao Sindicato 
Profissional, observando-se a Lei 3.030, de 19/12/1956 e o Art. 82 do Decreto - Lei nº. 5.452, de 01/05/1943 da 
CLT, tendo o Salário-Mínimo como base de cálculo, sendo que valor a serem descontados dos empregados, 
referente à alimentação, não poderá ser superior a 3% - (três por cento). 

§ 1º: A disposição do contido do caputda Cláusula será aplicada aos trabalhadores em geral, desde que as 
refeições sejam preparadas e fornecidas no próprio estabelecimento do empregador. 

§ 2º: O empregado que quiser deixar de fazer refeições na empresa deverá avisá-la com antecedência mínima de 
10 (dez) dias, sendo que vencido esse prazo, ficará desobrigado de qualquer pagamento. 

§ 3º: As empresas que não trabalham com o fornecimento de refeição, se obrigam a fornecer um lanche 
gratuitamente para os seus empregados.   

 
Auxílio Transporte  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VALE TRANSPORTE  

As empresas se obrigam a observar as disposições contidas na Lei nº. 7.418/85 com as alterações que vieram 
com a Lei nº. 7.619/87, regulamentada pelo Decreto nº. 95.247/87, que cuidam do “Vale Transporte”, ficando 
desobrigadas aquelas empresas que possuam ou forneçam transporte próprio aos seus empregados, sob pena da 
competente propositura de ação na Justiça, além de se sujeitar a uma multa de 01 (um) M.V.R. 

§ 1º: VALE TRANSPORTE – Serão fornecidos VALE TRANSPORTE aos empregados, conforme sua declaração, 
sendo que as empresas poderão descontar 5% (cinco por cento) sobre o Salário Base para o custeio deles. 

§ 2º: Somente fará jus ao recebimento do Vale Transporte, o empregado que morar e/ou residir a uma distância 
superior a 02 (dois) km, do local de trabalho. 

§ 3º: Nas faltas justificadas pelos empregados, serão devidos os vales-transportes, desde que não ultrapassem a 
02 (duas) no mês. 

 
Auxílio Saúde  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - 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 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$ 33,05 
(trinta e três reais e cinco 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 32.520-1, Operação 003, existente noBanco SICOOB – nº 756, 
Coop./Agência 3164, de titularidade do Sindicato Profissional signatário desta Convenção Coletiva de Trabalho, 
aberta e mantida exclusivamente para tal finalidade, ou, em último caso, através de guia própria de recolhimento 
(boleto bancário), a ser extraído na home page www.sechobares.com.br sendo que eventuais pagamentos 
realizados através de qualquer outro meio, que não seja por depósito ou boleto, 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 Parágrafo 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, 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, 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:   

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: 
Clínica 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 
Parágrafo 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. 

http://www.sechobares.com.br/
mailto:sechobares@uol.com.br


§ 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 SÉTIMA - PLANO ODONTOLÓGICO BÁSICO  

O Plano Odontológico Básico (POB) 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 
(Restauração Amalgama, Restauração Resina, Faceta Estética Direta em Resina, Núcleo de Preenchimento, 
Tratamento de Urgência e Emergência, Extração de Dente Decíduo, Limpeza Simples, Extração de Dente 
permanente Simples), 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 Básico (POB) tem abrangência Territorial nos seguintes Municípios do Estado 
de Minas Gerais: CORINTO, CURVELO, MORRO DA GARÇA, PRESIDENTE JUSCELINO, GOUVEIA, SANTO 
HIPÓLITO e TRÊS MARIAS. 

§ 2º: BENEFICIÁRIOS DO PLANO ODONTOLÓGICO (POB) - Fará jus aos benefícios do Plano Odontológico 
Básico todos os empregados integrantes da Categoria Profissional representada pela entidade sindical profissional 
signatária da 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 BÁSICO (POB) - O Plano Odontológico Básico será mantido 
obrigatoriamente e financeiramente pelos Empregadores e pelos trabalhadores, da seguinte forma: 

I – Os Empregadores se responsabilizam pelo fiel cumprimento do Plano Odontológico Básico 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$ 11,02 – 
(Onze reais e dois centavos), por mês e por empregado, que será repassado a Entidade Sindical Profissional, 
valor este que será destinado à manutenção do Plano Odontológico Básico. 

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$ 11,02 – (Onze reais e dois 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 Básico. 

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 Básico (POB) 
deverá ser efetuado mediante DEPÓSITO IDENTIFICADO, diretamente na conta bancária da entidade sindical, 
CNPJ (02.087.753/0001-01), Conta Corrente nº 32.518-0, Operação 003, existente noBanco SICOOB – nº 756, 
Coop./Agência 3164, de titularidade do Sindicato Profissional signatário desta Convenção Coletiva de Trabalho, 
ou, em último caso, através de guia própria de recolhimento (boleto bancário), a ser extraído na home page 
www.sechobares.com.br sendo que eventuais pagamentos realizados através de qualquer outro meio, que não 
seja por depósito ou boleto, 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 benefício concedido aos trabalhadores através de Convenção Coletiva de Trabalho, o 
Sindicato Profissional possui legitimidade para exigir o cumprimento dos dispositivos pactuados nesta Cláusula, 
sem prejuízo de aplicação das penalidades previstas no Instrumento Normativo da Categoria. 

§ 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, 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  
 

Normas para Admissão/Contratação  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ANOTAÇÕES NA CTPS  

As empresas são obrigadas a anotar em 48h00min na CTPS de seus empregados (CLT – Decreto-Lei 5.452/43), 
o Contrato de Trabalho, a função efetivamente exercida e a remuneração contratada, inclusive a parte variável, 
assim compreendida: TAXA DE SERVIÇOS (10%), PONTOS ou outras formas de participação do empregado. 
Nenhum empregado será obrigado a exercer funções senão a que estiver anotada na sua CTPS. 

§ 1º: CÓPIAS DE DOCUMENTOS - As empresas fornecerão obrigatoriamente aos seus empregados cópias de 
todos os documentos por eles assinados, mediante recibo. 

§ 2º: Recomenda-se que os empregadores lancem na CTPS dos empregados o nome do Sindicato Profissional 
favorecido ou as iniciais SECHOBARES/MG, quando da anotação da Contribuição Sindical Urbana, em vez de 
simplesmente Sindicato de Classe. 
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§ 3º: Manter livros, fichas ou sistema informatizado de registro de empregados no estabelecimento. (ART.630, 
PARÁGRAFO 4º, DA CLT; ART. 3º, da Portaria MTE 3626/91). 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA  

O Contrato de Experiência somente terá validade se celebrado com a data de início datilografada e a assinatura 
do empregado sobre a referida data e anotada a sua celebração na CTPS. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A empresas entregará ao empregado cópia do Contrato de Experiência, mediante recibo 
no ato da assinatura. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - INDENIZAÇÃO ESPECIAL  

Os empregados que tenham mais de 10 (dez) anos contínuos de serviço na mesma empresa e contem com mais 
de 45 (quarenta e cinco) anos de idade, na demissão sem justa causa terão direito a uma indenização especial, 
paga de uma única vez, equivalente ao salário de 30 (trinta) dias, preservado o aviso prévio legal.  

 
Desligamento/Demissão  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - EXTINÇÃO - ACERTO RESCISÓRIO / ASSISTÊNCIA SINDICAL - 
HOMOLOGAÇÃO  

Nos termos do Art. 7º, inciso XXVI, da CF/88, bem como o Art. 611-A, da CLT (Lei 13.467/2017), que dispõe que  a 
Convenção Coletiva tem prevalência sobre a lei, além da obrigação de fazer (Código Civil – Art. 247 a 249 / Art. 
199 do Código Penal), e ainda os Artigos 1.177 e 1.178 do Novo Código Civil (Lei 10.406/02), relacionados aos 
Contadores e Técnicos em Contabilidade – Nota Técnica nº 2, da CONALIS do MPT, o pedido de demissão ou 
recibo de quitação de rescisão do contrato de trabalho firmado por empregado com mais de 01 (um) ano de serviço 
só será VÁLIDO quando feito com a assistência do SECHOBARES/MG, sem quaisquer ônus para as empresas e 
empregados, de forma que é vedada a cobrança de qualquer contribuição, taxa ou similar para a devida 
“homologação rescisória”. 

§ 1º: DOCUMENTOS - A assistência às rescisões do contrato de trabalho só será realizada mediante a exibição 
dos seguintes documentos: 

a) 5 (cinco) cópias do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT), sendo que 2 (duas) serão entregues 
ao Empregado, 2 (duas) ao empregador e 1 (uma) ao SECHOBARES/MG; 

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com as anotações devidamente atualizadas; 

c) Cópia da comunicação da dispensa ou da demissão, acompanhada do aviso prévio, quando for o caso; 

d) Extrato atualizado do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do comprovante de recolhimento, se 
for o caso, dos adicionais devidos pela forma da rescisão do contrato de trabalho; 

e) Comunicação da Dispensa – CD e Requerimento do Seguro desemprego - SD; 

f)  Atestado Médico Demissional, nos termos da NR-07; 



g) Comprovante de recolhimento das importâncias correspondeste ao auxílio do “PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA 
FAMILIAR – PAF”, do “PLANO ODONTOLÓGICO BÁSICO (POB)”, e das contribuições sindicais e assistenciais, 
cumprindo às empresas a identificação da respectiva sigla do sindicato (SECHOBARES/MG) na CTPS. 

§ 2º: PAGAMENTOS DE RESCISÃO CONTRATUAL – Os pagamentos a que se refere à homologação de 
Rescisão de Contrato de Trabalho, só poderá ser em dinheiro, cheque administrativo visado, em conformidade com 
o Art. 477 da CLT. 

§ 3º: DISPENSA DO AVISO PRÉVIO - O empregado dispensado sem justa causa que obtiver novo emprego antes 
ou durante o prazo do aviso prévio, ficará desobrigado do seu cumprimento, desde que solicite a dispensa e 
comprove o alegado com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, dispensada, nesta hipótese, a remuneração 
do período não trabalhado. 

§ 4º: DA QUITAÇÃO ANUAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. Caso a Entidade Sindical Profissional seja 
acionada para examinar Termo de Quitação Anual de Obrigações Trabalhistas, na forma do Art. 507-B, da CLT, 
com redação dada pela Lei 13.467/2017, será cobrada do empregador uma taxa de assistência, a ser revertida aos 
cofres da entidade sindical, no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do Piso Normativo da Categoria 
Profissional. 

§ 5º: Apenas o protocolo de Termo de Quitação Anual de Obrigações Trabalhistas na entidade sindical, sem que 
haja análise prévia e devida assistência sindical ao trabalhador, não terá nenhuma eficácia liberatória das parcelas 
nele especificadas. (Controle difuso.. art. 7º, inciso XXIX, da CF; violação às garantias constitucionais de proteção 
social contra abusos do poder econômico - arts. 1º, III e IV, 3º, I a III, 5º, XXXV, 7º e 9º, 170 e 193, todos da 
CF/1988). 

§ 6º: SEDE E SUBSEDE DO SINDICATO / RESCISÕES CONTRATUAIS – AGENDAMENTO - As Homologações 
das Rescisões do Contrato de Trabalho dos Trabalhadores residentes e domiciliados nos municípios que compõem 
a Base Territorial do Sindicato Laboral, obrigatoriamente serão feitas e assistidas no Sindicato Profissional, 
agendadas e homologadas na Sede ou Subsede do Sindicato, ou seja: Sede Matriz em Curvelo/MG, sito a Rua: 
Newton, nº 279 – Bairro: Centro – CEP: 35.790-051 / Fone: (38) 3721 – 5392, ou Subsede em Diamantina/MG, sito 
a Rua: João Evaristo, nº 192 – Bairro: Polivalente – CEP: 39.100-000 / Fone: (38) 3531 – 1301 / e-mail 
sechobares@uol.com.br 

a)      O Empregador deverá comunicar por todo meio idôneo disponíveis ao empregado, no momento da dispensa 
ou da comunicação da demissão, o dia e a hora em que ele deverá comparecer ao Sindicato Profissional para o 
recebimento das verbas rescisórias, da CTPS devidamente atualizada e da documentação referente à rescisão, 
observados os prazos estabelecidos em lei e salvo quanto ao prazo de homologação e entrega de documentação 
ao empregado; 

b)     Fica garantido às empresas/empregadores o prazo de até 20 (vinte) dias, para realizar a entrega dos 
documentos ao empregado, bem como a realizar a homologação da rescisão, quando esta ocorrer fora da cidade 
sede ou na subsede do Sindicato Profissional, sem qualquer penalidade legal ou convencional ao empregador.  

 
Aviso Prévio  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CONCESSÃO DO AVISO  

O aviso prévio deve ser concedido na proporção de 30 (trinta) dias aos empregados que contarem até 01 (um) ano 
de serviço na mesma empresa. Ao aviso prévio serão acrescidos 03 (três) dias por ano de serviço prestado na 
mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias (art. 7º, XXI 
da CF/88 e Lei 12.506/2011). 

 
Mão-de-Obra Temporária/Terceirização  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - TRABALHO TEMPORÁRIO  

mailto:sechobares@uol.com.br


Salvo as hipóteses previstas na Lei 6019/74, as atividades de gerente, vendedor (comercial), porteiro, 
recepcionista, dentre outras, deverão ser realizadas por empregados do próprio estabelecimento, em razão de se 
tratar de funções essenciais ao seu funcionamento. (Lei 6019/74 e alterações, art. 41 da CLT e súmula 331do TST). 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - CONTRATO TEMPORÁRIO  

Poderá ser contratado trabalhador temporário para atender à necessidade transitória de substituição de 
pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços. A contratação do trabalhador 
somente é válida por meio de empresa interposta entre o empregado e a tomadora/cliente na forma da Lei 
60196/74 e posteriores alterações. (art. 2º da lei 6019/74). 

 
Portadores de necessidades especiais  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DEFICIENTE FÍSICO  

As empresas darão cumprimento ao Decreto nº. 3.298, de 20/12/1999 na contratação dos portadores de 
deficiência física, para contratação desde que estejam em igualdade de condições no processo seletivo. 

 
Mão-de-Obra Jovem  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - TRABALHO DO MENOR  

É proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 (dezoito) e de qualquer trabalho aos 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. É vedado empregar 
menor de 18 (dezoito) anos: a) no trabalho noturno; b) na venda de bebidas alcoólicas; c) em trabalhos de qualquer 
natureza prestados em bares, motéis e estabelecimentos análogos; d) em atividades de monitoria e cuidado de 
crianças (“espaço kids”); e) para as atividades remanescentes, salvo Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno 
Porte (EPP), é devida a contratação de aprendizes, sendo que aos menores 18 (dezoito) anos é vedado o trabalho 
em locais ou serviços insalubres, perigosos e em locais incompatíveis com o desenvolvimento físico, psicológico e 
moral, conforme lista TIP (Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil); f) Aprendizes, de 14 (quatorze) a 24 (vinte 
e quatro) anos, não podem prorrogar e/ou compensar a jornada (art. 6º, XXXIII da CF/88 e regulamentos derivados 
na CLT: art. 404, caput, da CLT; art. 405, II, §3º alínea “d” da CLT; art. 403, § único da CLT; art. 403, § único da 
CLT; art. 429, caput c/c art. 403, caput c/c art. 405, I, ambos da CLT e Decreto nº 6.481/2008; art. 432, caput, da 
CLT). 

 
Outras normas referentes a admissão, demissão e modalidades de contratação  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - CONTRATO DE DIAS PRE-DETEMINADO COM FOLGUISTAS  

As empresas poderão contratar e registrar funcionários para trabalhar em dias predeterminados, somente para 
cobrir folgas e férias, recebendo salário proporcional aos números de dias trabalhados. 

§ 1º: Os dias que não forem contratados, não poderão ser considerados como empregados à disposição da 
empresa (disponibilidade). 



§ 2º: Os salários diários a serem recebidos serão no mínimo igual ao do empregado substituído. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DA INDENIZAÇÃO DATA BASE  

O empregado dispensado sem justa causa, dentro dos 30 (trinta) dias que antecede a Data Base, é assegurado a 
indenização no valor de 01 (um) salário percebido pelo mesmo, conforme o direito previsto no Art. 9º da Lei nº. 
6.708/79 e 7.238/84, a partir da próxima CCT, ou seja: dezembro de 2021. 

 
 

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

Estabilidade Geral  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - ALEITAMENTO / ATESTADO MÉDICO PEDIÁTRICO  

Para amamentar o próprio filho até que este complete 06 (seis) meses de vida, será facultada à empregada mãe, 
acumular 30 (trinta) minutos previstos no Art. 396 da CLT, iniciando a jornada diária 01h00min mais tarde ou 
deixando o serviço 01h00min mais cedo em relação à jornada habitual. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - ABONO FALTA MÃES / ATESTADO MÉDICO- DECLARAÇÃO (ACOMPANH. 
MÉDICO E ODONTOLÓG  

A empregada (Mãe) que deixar de comparecer ao serviço para atender enfermidade de seu(s) filho(s) menor(es) 
de 16 (dezesseis) anos, ou inválido/incapazes, poderá justificar sua ausência por declaração médica de 
acompanhamento e/ou atestado médico do filho, comprovada nos termos da cláusula “Atestados Médicos e 
Odontológicos”, terá suas faltas abonadas até o limite máximo de 15 (quinze) dias, durante os respectivos períodos 
de vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho. 

1. O direito previsto no caput somente será extensivo ao empregado (Pai) se ele comprovar sua condição de 
único responsável; 

1. Caso mãe e pai trabalhem na mesma empresa, este benefício poderá ser concedido a um ou outro, 
alternativamente, a critério do empregador, obedecidas as condições estabelecidas no “caput” desta 
cláusula.  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - ATESTADO MÉDICO / PRAZO DE ENTREGA   

Cabe ao empregado (a), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a obrigação de entregar o Atestado Médico, no 
departamento de RH ou de Pessoal da Empresa, contendo nele por extenso e numericamente diagnóstico, o tempo 
de dispensa concedido e assinatura do médico sobre o carimbo do qual conste o nome completo e registro no 
CRM, em papel timbrado do Órgão Público Federal, Estadual ou Municipal, inclusive as Instituições 
Médicas/Odontológicas conveniadas com o SECHOBARES/MG, mediante protocolo de recebimento, no 
departamento de pessoal da empresa, sob pena de ineficácia da justificativa de falta ao trabalho.  

a) A regra prevista no “caput” desta cláusula deverá ter sua cópia afixada no quadro de avisos da empresa, em 
local visível e de fácil acesso aos trabalhadores.  

 
Estabilidade Mãe  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - ESTABILIDADE GESTANTE  



Fica deferida a estabilidade provisória à empregada gestante, desde a concepção, pelo prazo de 60 (sessenta) 
dias a contar do término da licença oficial. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, 
alínea b, do ADCT, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado (Súmula 244 TST). 

 
Estabilidade Pai  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - SERVIÇO MILITAR  

Fica assegurado ao empregado em idade de convocação para a prestação do serviço militar, estabilidade no 
emprego, desde a efetiva incorporação até 60 (sessenta) dias após a baixa ou desincorporação, e desde que tenha 
prestado o serviço militar fora da localidade de seu domicílio. Nos demais casos a estabilidade será de 30 (trinta) 
dias. 

 
 

Jornada de Trabalho - Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Duração e Horário  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - DURAÇÃO DA JORNADA  

As empresas obedecerão aos limites legais diários (8 horas) e semanais (44 horas) da duração do trabalho e, caso 
exista acordo escrito para realização de horas extras, não exceder o limite legal de duas horas extras diárias. A 
compensação de jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção 
coletiva (o banco de horas apenas será válido caso firmado mediante Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho) 
(art. 7º, XIII, da CF/88; art. 59 da CLT; art. 7º, XIII, da CF/88; súmula 85, I, V TST). 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - ATRASOS  

No caso de o empregado chegar atrasado ao serviço e o empregador permitir seu trabalho nesse dia fica proibido 
o desconto da importância relativa ao dia e ao repouso semanal remunerado (domingo e feriado). 

 
Compensação de Jornada  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - BANCO DE HORAS  

As empresas poderão prorrogar a Jornada de Trabalho de seus empregados até o máximo permitido por Lei, ou 
seja, 02h00min diárias, sendo que o excesso de horas de 01 (um) dia deverá ser compensado com a 
correspondente diminuição de jornada em outro dia ou através de concessão de folgas, de maneira que não exceda 
às somas das jornadas semanais de trabalho previsto contratualmente, observado o período máximo de 30 (trinta) 
dias para a compensação. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de ocorrência da Rescisão do Contrato de Trabalho por qualquer motivo, sem 
que tenha havido compensação de jornada extraordinária na fórmula do caput desta Cláusula, o empregado terá 
direito ao recebimento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração da rescisão. 

 



Intervalos para Descanso  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - DESCANSO SEMANAL  

As empresas concederão descanso semanal remunerado (DSR) de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, 
preferencialmente aos domingos 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - INTERVALO INTRAJORNADA  

As empresas concederão o intervalo de 11 (onze) horas consecutivas entre duas jornadas de trabalho. Dessa 
forma, quando concedido o DSR somar-se-ão suas 24 (vinte e quatro) horas com as 11h do intervalo entre jornadas, 
perfazendo um total de 35 (trinta e cinco) horas (art. 7º, XV, CF/88; art. 67 da CLT). 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - INTERVALOS PARA DESCANSO  

As empresas concederão o intervalo intrajornada (repouso, almoço e janta) dentro da jornada, que deve ser de no 
mínimo 01 (uma) hora até no máximo de 04 (quatro) horas, quando a duração total do trabalho diário for superior 
a 06 (seis) horas. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e 
alimentação implica o pagamento total do período correspondente, e não apenas daquele suprimido, com 
acréscimo de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho, 
sem prejuízo do cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de remuneração. 

§ 1º: Os intervalos de 15 (quinze) minutos de lanches serão computados como tempo de serviço de jornada diária 
do empregado, com exceção de quem trabalhe 06 (seis) horas diárias. 

§ 2º: Fica esclarecido que somente poderão beneficiar-se desta cláusula as empresas filiadas-associadas ao 
Sindicato Patronal e em dia com suas obrigações sindicais e sociais. 

§ 3º: O descumprimento dessa obrigação está sujeito às penalidades cabíveis e não afasta o pagamento de hora 
extra por não concessão do intervalo. (art. 71, da CLT e súmula 437 do TST). 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - INTERVALO P/ RECUPERAÇÃO TÉRMICA DO EMPREGADO / 
AMBIENTE ARTIFICIALM. FRIO  

O empregado submetido a trabalho contínuo em ambiente artificialmente frio, nos termos do parágrafo único do 
art. 253 da CLT, ainda que não labore em câmara frigorífica, tem direito ao intervalo intrajornada previsto no caput 
do art. 253 da CLT.   

 
Controle da Jornada  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - RELÓGIO DE PONTO  

As empresas consignarão o registro dos horários efetivamente praticados pelos empregados (entrada, saída e 
intervalos). Os controles de jornada devem permanecer nos locais de trabalho para a imediata apresentação à 
Fiscalização do Trabalho. O controle é obrigatório para os empregadores que possuam mais de 10 (dez) 
empregados e facultativo para aqueles que têm até 10 (dez) empregados. De acordo com: arts. 74, § 2º e 630, § 
4º, ambos da CLT; art. 3º, da Portaria MTE 3626/91. 



 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - HORAS ACUMULADAS  

Caso faça uso do banco de horas, o empregador deverá controlar todo o excedente de horas nas jornadas de 
trabalho e disponibilizar relatório mensal para que o trabalhador possa ter ciência de suas horas acumuladas.  

PARAGRAFO ÚNICO - Não deverão ser descontadas nem computadas como jornada extraordinária e, portanto, 
não deverão ser consideradas no banco de horas, as variações de horário do registro de ponto não excedentes de 
05 (cinco) minutos, observado o limite máximo de 10 (dez) minutos diários. Se ultrapassado esse limite, será 
considerada como extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal. Assim sendo, cláusula prevista em 
Convenção Coletiva de Trabalho ou Acordo Coletivo de Trabalho não poderá elastecer o limite de 05 (cinco) 
minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho para fins de apuração das horas extras (art. 59, § 2º da 
CLT; súmula 85, V, do TST; art. 58, § 1º da CLT; súmula 366 do TST; OJ nº 372 da SDBI-1). 

 
Faltas  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

O empregado poderá ausentar-se do serviço no período máximo de 03 (três) dias por ano, para participar de cursos, 
seminários de aperfeiçoamento profissional específico da atividade exercida e no interesse deste, não ocorrendo 
prejuízo salarial. 

1. A participação em eventos sindicais dependerá da iniciativa do respectivo Sindicato Profissional, sendo 
facultado ao empregador o atendimento, observando-se a compensação da jornada. 

 
Turnos Ininterruptos de Revezamento  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - JORNADA DE TRABALHO / ESCALA DE 12 X 36 HORAS  

É valida a jornada de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) de descanso assegurada a remuneração 
em dobro dos feriados trabalhados. O empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor 
prestado na 11ª (décima primeira) e 12ª (décima segunda) hora, respeitado o Piso Salarial da Categoria. 

§ 1º: Os empregados que trabalharem sob o regime de Jornada Especial 12X36 deve assinar nos cartões, folhas 
ou registros de ponto, o intervalo de refeição e descanso inserido na jornada. Este intervalo encontra-se 
incorporado na jornada, permanecendo um total de 12 (doze) horas à disposição do empregador. 

§ 2º: Fica assegurado no curso desta “Jornada Especial”, um intervalo de 01 (uma) hora para repouso e refeição, 
que se encontra incorporado na jornada de trabalho. 

§ 3º: Na hipótese de não concessão pelo empregador do intervalo acima referido, este ficará obrigado a remunerar 
o período correspondente com um acréscimo de 60% (sessenta por cento) sobre o valor da hora normal de trabalho. 

§ 4º: Considerem-se normais os dias de domingo laborados nesta jornada especial, não incidido a dobra de seu 
valor. Nos feriados trabalhados, conforme Súmula nº 444 do TST, é assegurada a remuneração em dobro. 

§ 5º: Os empregados que trabalharem sob o regime de Jornada Especial 12X36 tem direito ao adicional noturno, 
sobre as horas laboradas após as 05 (cinco) horas da manhã, sendo que cumprida integralmente a jornada no 
período noturno e prorrogada esta, devido também o adicional noturno quanto às horas prorrogadas (Súmula nº 
60, II, do TST), bem como à hora fixa de 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos, conforme Artigo 73, 
da CLT. 



§ 6º: O descanso de faltas nesta jornada, somente será do dia não trabalhado, não incidido nas 36 (trinta e seis) 
horas de folga. 

§ 7º: Recomenda-se que a programação dos dias trabalhados pela escala 12X36 sejam disponibilizados aos 
empregados com antecedência mínima de 10 (dez) dias. 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - ESCALA DE REVEZAMENTO - FOLGA NO DOMINGO  

Será estabelecida uma escala de revezamento onde, pelo menos uma vez por mês, o empregado terá folga no 
domingo. 

 
Jornadas Especiais (mulheres, menores, estudantes)  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - ABONO DE FALTAS AO EMPREGADO ESTUDANTE  

Serão abonadas as faltas do empregado estudante para prestação de exames, desde que em estabelecimento de 
ensino oficial, autorizado ou reconhecido, pré-avisado o empregador 24 (vinte e quatro) horas de antecedência e 
comprovação posterior. 

 
Outras disposições sobre jornada  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - DIA DO PROFISSIONAL  

No dia 11 (onze) de agosto será comemorado o Dia dos Profissionais abrangidos por esta Convenção Coletiva de 
Trabalho. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Além do dia destinado a comemoração do Dia do Trabalhador, os feriados municipais 
trabalhados, dos municípios que enquadram a Base Territorial do Sindicato Profissional, terá a remuneração 
dobrada das horas laboradas neste dia além do salário normal. 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - TRABALHO EM DIAS DE FOLGAS E FERIADOS  

Serão pagos em dobro em conformidade com a Súmula 146 do TST (o trabalho prestado em domingos (folga) e 
feriados não compensados, devem ser pagos em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso 
semanal). 

PARÁGRAFO ÚNICO – Fica desde já pactuado a troca do feriado da Consciência Negra pela Segunda-Feira de 
carnaval. 

 
Férias e Licenças  

 
Duração e Concessão de Férias  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - FÉRIAS  

Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado adquire o direito às 
férias, que devem ser concedidas nos 12 (doze) meses seguintes à data da aquisição desse direito.  A data da 



concessão das férias deverá ser informada por escrito ao empregado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
(arts. 130 e 134 da CLT; b) art. 135, da CLT). 

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - FÉRIAS, INÍCIO DO PERÍODO DE GOZO  

O início das férias coletivas ou individuais nunca poderá coincidir com os dias sábado, domingo, feriados ou folgas, 
devendo ser fixado sempre a partir do primeiro dia útil da semana. As empresas comunicarão aos empregados a 
data de início das férias por escrito, mediante recibo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

§ 1º: FÉRIAS COLETIVAS / NATAL E ANO NOVO – Na hipótese de férias coletivas no mês de dezembro, recaindo 
Natal e Ano Novo em dia da semana entre segunda e sexta feira, os empregados farão jus ao acréscimo de 02 
(dois) dias em suas férias. 

§ 2º: COINCIDÊNCIA DAS FÉRIAS COM CASAMENTO – Fica facultado ao empregado gozar férias no período 
coincidente com a data de seu casamento, condicionada a faculdade à não coincidência com o mês de pico de 
hospedagem e vendas da empresa, por ela estabelecido, e comunicação à empresa com 30 (trinta) dias de 
antecedência. 

§ 3º: EMPREGADO ESTUDANTE - FÉRIAS – Os empregados estudantes, desde que requerido, com 30 (trinta) 
dias de antecedência, terão suas férias concedidas na mesma época das férias escolares. 

 
Remuneração de Férias  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - PAGAMENTO DE FÉRIAS  

O pagamento da remuneração das férias deve ser efetuado até 02 (dois) dias antes do início do respectivo período. 
As férias anuais devem ser remuneradas com o acréscimo de, pelo menos, um terço a mais que o salário normal 
(art. 145 da CLT; d) art. 7º, XVII, da CF/88). 

 
Outras disposições sobre férias e licenças  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - LIBERAÇÃO DOS DIRIGENTES SINDICAIS  

Por solicitação prévia e escrita da Entidade Profissional, as empresas com mais de 08 (oito) empregados, liberarão 
membro da Diretoria do Sindicato, sem prejuízo de salários, para participarem de reuniões, assembleias ou 
encontros de trabalhadores, respeitados o limite máximo de até 12 (doze) dias por ano e de 01 (um) dirigente por 
empresa.  

 
Saúde e Segurança do Trabalhador  

 
Condições de Ambiente de Trabalho  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - ASSENTOS NO LOCAL DE TRABALHO  

As empresas colocarão nos locais de trabalho assentos para que sejam utilizados pelos empregados durante as 
pausas que os serviços permitirem de conformidade com a Portaria nº. 3.214, de 08.06.1978, do MT, na proporção 
de 01 (um) assento para cada 05 (cinco) funcionários. 

Uniforme 
 



CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - UNIFORME 

Fica acordado entre as partes que na empresa que exigir dos seus funcionários o uso do uniforme ele fornecerá 
gratuitamente até 02 (dois) uniformes por ano. 

§ 1º: O uniforme será fornecido mediante comprovação de fornecimento, com cópia para o empregado. Caso seja 
o mesmo desligado da empresa, fica obrigado a devolver aquele à empregadora, caso contrário, será cobrado na 
Rescisão Contratual de forma proporcional ao tempo de uso dele. 

§ 2º: Ficam as empresas obrigadas a fornecerem os instrumentos de trabalho necessários ao desempenho das 
respectivas funções, sem ônus para o empregado, nos termos da lei.  

 
CIPA - composição, eleição, atribuições, garantias aos cipeiros  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - ELEIÇÕES CIPA  

As empresas comunicarão a Entidade Profissional, pelos meios de comunicação disponíveis (correios, e-mail, 
aplicativos digitais, outros) com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias, a realização de eleições da 
CIPA, mencionando o período e o local para inscrição dos candidatos. 

§ 1º: As empresas fornecerão comprovantes de inscrição aos candidatos com assinatura sobre carimbo. 

§ 2º: Nas inscrições, os empregados poderão solicitar o registro junto com seu nome, do apelido pelo qual são 
conhecidos e que deverá constar na cédula. 

§ 3º: As eleições serão fiscalizadas pelos membros da CIPA em exercício na data de sua realização. 

§ 4º: No prazo de 10 (dez) dias, após a realização das eleições, será o SECHOBARES/MG comunicado do 
resultado, indicando-se os eleitos e os respectivos suplentes, bem como calendário de reuniões ordinárias, 
mediante protocolo ou via AR. As reuniões serão acompanhadas pelo representante sindical. 

§ 5º: O não cumprimento das condições previstas nesta cláusula acarretará a nulidade do processo eleitoral, 
devendo ser processadas novas eleições no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, ficando garantida as inscrições 
já efetuadas, salvo se o empregado desistir da inscrição. 

§ 6: Enviar a Entidade Profissional os nomes dos integrantes do SESMT e a função de cada um, bem como o 
horário de trabalho dos mesmos (NR 04). 

§ 7º: Promover até o dia 30/08/2021, a SIPAT (Semana Internacional de Prevenção de Acidente de Trabalho). 

§ 8º: Quando solicitado pela Entidade Profissional, a empresa deverá no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o PPRA 
(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais). 

§ 9º: O empregado eleito para membro da CIPA, ainda que suplente, gozará da mesma estabilidade que o titular. 

§ 10: Quando o estabelecimento estiver desobrigado de organizar a CIPA, a empresa designará um responsável 
pelo cumprimento dos objetivos da NR-05 – CIPA. 

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - SEGURANÇA E DA MEDICINA DO TRABALHO  

(Lei 6.514 de 22/12/77 e Portaria 3.214 de 08/06/78) – As empresas, além de observância o disposto na Lei e na 
Portaria citadas, comunicarão a Entidade a eleição dos membros da CIPA, bem como a documentação concernente 
ao processo e das reuniões mensais e enviarão a Entidade Profissional cópias de atas de reuniões extraordinárias 



quando ocorridos acidentes fatais, doenças profissionais ou do trabalho, juntamente com a comunicação de 
acidente de trabalho (CAT) no prazo de 12 (doze) horas após o ocorrido, sob pena de multa prevista no Artigo 351 
da CLT. 

 
 

Relações Sindicais  
 

Sindicalização (campanhas e contratação de sindicalizados)  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - ASSOCIAÇÃO / FILIAÇÃO  

A todo trabalhador assiste o direito de associar-se/filiar-se ao Sindicato da sua respectiva categoria. A empresa, 
que por qualquer motivo, procurar impedir que o empregado se associe-filie ao Sindicato, ou exerça os direitos 
inerentes às condições de associado-filiado, fica sujeita à penalidade prevista na letra “a” do art. 553 da CLT. 

PARÁGRAFO ÚNICO - As empresas, dentro de suas possibilidades, colaborarão com a Entidade Sindical 
Profissional na associação-filiação de seus empregados, em especial na admissão. Fica pactuado, também, que 
quando solicitado pelo Sindicato Profissional, as empresas permitirão a associação-filiação sindical nos locais de 
trabalho, com hora, dia e tempo marcados pelo empregador. 

 
Contribuições Sindicais  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - 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 de outubro de 2018, da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical (MPT), e, ainda 
cumprindo deliberação da AGE da Categoria Profissional, realizada no dia 06/10/2020, devidamente convocada 
por meio do Edital publicado em 01/10/2020, Jornal Hoje Em Dia, Caderno Editais, pagina 4, 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$ 95,00 (noventa e cinco reais) por trabalhador, ficando assegurado 
ao empregado associado-filiado à entidade sindical que contribuir com o valor-teto o direito de não ter que pagar a 
mensalidade associativa, 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 Mensal 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 IDENTIFICADO, diretamente na conta bancária da entidade sindical, CNPJ (02.087.753/0001-01), 
Conta Corrente nº 32.518-0, Operação 003, existente no Banco SICOOB, nº 756 -  Coop./Agência 3164, de 
titularidade do Sindicato Profissional signatário desta Convenção Coletiva de Trabalho, 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. 
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§ 2º - O(a) empregador(a) deverá obrigatoriamente remeter à entidade sindical, através de e-mail, correspondência 
ou outra forma de comunicação, a relação nominal dos empregados contribuintes, relação indicativa do salário de 
cada trabalhador e do respectivo desconto efetuado, remessa de informações que deverá ocorrer até o dia 15 
(quinze) de cada mês subsequente àquele do desconto realizado. 

§ 3º - 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. 

§ 4º - 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, assistência jurídica, acesso a clubes recreativos, hotéis a beira mar, desconto em cinemas, academias, 
drogarias, comércio geral, óticas, laboratórios de análises clínicas, colônia de férias, sorteios etc. 

§ 5º - “DIREITO DE OPOSIÇÃO À CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MENSAL / EMPREGADOS” – Nos termos 
da Nota Técnica nº 02, de 26 de outubro de 2018, da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical 
(MPT), e, ainda cumprindo deliberação da AGE da Categoria Profissional, realizada no dia 06/10/2020, 
devidamente convocada por meio do Edital publicado em 01/10/2020, Jornal Hoje Em Dia, Caderno Editais, pagina 
4, 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 Mensal 
prevista nesta 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: 

1. 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 (pelo próprio trabalhador interessado) e por escrito diretamente na Secretaria da Sede ou da 
Subsede; 

1. Quanto aos empregados não associado-filiados que prestam serviços fora dos municípios da Sede ou de 
Subsede 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 SECHOBARES/MG; 

1. Quanto aos empregados não associado-filiados, e em se tratando de empregado analfabeto, constar sua 
firma testada por duas testemunhas devidamente identificadas. 

§ 6º - 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. 

§ 7º - 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. 

§ 8º - 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. 

§ 9º - 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. 

§ 10º - Com base nas disposições contidas na Convenção nº 98 da OIT (Organização Internacional do Trabalho) 
fica o(a) empregador(a) e/ou departamento contábil, RH ou de Pessoal, 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 está 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. 

§ 11º - 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 a SUPERINDENTENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO (SRTE/MG) para a 
adoção das providências cabíveis. 

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - DESCONTO DE MENSALIDADE SOCIAL (ASSOCIATIVA)  

Quando autorizado(a) prévia e expressamente pelo(a) empregado(a) associado-filiado à entidade sindical, as 
empresas 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 2% (dois 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 
IDENTIFICADO, diretamente na conta bancária da entidade sindical, CNPJ (02.087.753/0001-01), Conta Corrente 
nº 32.518-0, Operação 003, existente no Banco SICOOB, nº 756 -  Coop./Agência 3164, de titularidade do 
Sindicato Profissional signatário desta Convenção Coletiva de Trabalho, 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. 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - PATRONAL  

Fica mantida a obrigação de os empregadores procederem aos recolhimentos previstos no Art. 8º, Inciso IV da CF 
e aprovada em AGE (Contribuição Confederativa Patronal), até 30 de novembro de 2021, em favor do SHRBS - 
SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE MONTES CLAROS, mediante 
DEPÓSITO IDENTIFICADO em sua Conta Corrente na CAIXA ECONOMICA FEDERAL, nº 500.247-0, agência 
0132, nos valores abaixo declinados. O recolhimento fora do prazo acarretará multa de 2% (dois por cento) mais 
correção legal. 

NÚMEROS DE EMPREGADOS DA EMPRESA: VALOR – (%) 
    
De 01 a 10 empregados R$ 64,57 
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De 11 a 30 empregados R$ 142,09 
De 31 a 70 empregados R$ 310,07 
De 71 a 100 empregados R$ 581,38 
Acima de 100 empregados R$ 904,39 

§ 1º: A Contribuição Confederativa Patronal de que trata esta Cláusula, deverá ser recolhida até o dia 30 (trinta) 
de novembro de 2021, em qualquer agência bancária, através de guias próprias que a Entidade Patronal 
beneficiária encaminhará à empresa. No caso de que a empresa, por qualquer motivo, deixe de receber a guia 
própria, o recolhimento da Contribuição Confederativa Patronal poderá ser feito através de DEPÓSITO 
IDENTIFICADO, em favor da Entidade Patronal beneficiária. 

§ 2º: Pelo não pagamento das Contribuições Assistencial e Confederativa, fica estipulado multa de 10% (dez por 
cento), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária. 

§ 3º: A empresa que não cumprir com o pagamento da CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA, CONTRIBUIÇÃO 
ASSISTENCIAL e CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ao Sindicato na data estipulada, estará sujeita após notificação do 
débito, de ter o seu nome lançado no Cartório de Protestos, além das demais medidas legais a serem utilizadas 
para recolhimento das referidas Contribuições. 

§ 4º: DAS CONTRIBUIÇÕES – SINDICAL ANUAL / CONFEDERATIVA E ASSISTENCIAL PATRONAL 

A)     DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL: É devida ao Sindicato Profissional e Patronal pelos membros que 
participam das respectivas categorias econômicas/profissionais, inclusive dos profissionais liberais representados 
pelas referidas Entidades, nos termos do Art. 578, da CLT. 

I - As deliberações das Assembleias das Entidades Sindicais para instituir tanto a Contribuição Sindical, quanto as 
demais contribuições para sustentação financeira de uma respectiva entidade, tem fundamento não só nas 
decisões do Poder Judiciário, como também no Enunciado nº. 2, da “Jornada de Direito Material e Processual do 
Trabalho da Anamatra e nas Notas Técnicas de nºs. 1, 2 e 3 da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade 
Sindical – CONALIS, do MPT; bem como do Enunciado nº. 24, da Câmara de Coordenação e Revisão, do MPT. 

II - A retenção indevida dos valores correspondentes às Taxas e Contribuições previstas nesta Convenção Coletiva 
de Trabalho, bem como a Contribuição Sindical e Associativa, configura crime de Apropriação Indébita, tipificado 
nos artigos 168 a 170 do Código Penal. 

B)     A QUEM SE DESTINA: 

A Federação 15 % 
A Confederação  5 % 
Ao Programa Especial Bolsa de Estudo FAT 20 % 
Ao Sindicato Arrecadador 60 % 

C)      DOS OBRIGADOS AO PAGAMENTO: Depois da análise das reivindicações do Sindicato Profissional, ficou 
decidido em Assembleia Geral da Categoria Econômica (Sindicato Patronal), que em razão de se encontrar na 
referida Contribuição, uma parcela destinada ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), dita parcela será cobrada 
das Microempresas, EPP e de Grande Porte, inclusive as optantes pelo SIMPLES. 

1)      DA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL: A Contribuição Confederativa Patronal constitui-se 
de uma obrigação dos membros da Categoria Patronal Sindical, em valores devidamente estipulados em AGE, 
conforme disciplinado no Inciso 4º, do Art. 8º, da CF Brasileira, a ser recolhida em favor da Entidade, diretamente 
na sede dela, vide recibo, até o dia 30/11/2021. 

2)      DA COBRANÇA DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO: Com respaldo em julgados do TST, que as 
Contribuições Confederativas, Assistencial e Sindical, poderão ser cobradas, mediante notificação via correio, 
postado com AR, e que, o não atendimento da referida notificação, autoriza, automaticamente, a Entidade Patronal 
ou a Entidade Laboral a efetuar a cobrança das contribuições supracitadas na JUSTIÇA DO TRABALHO. Enfatiza, 
no entanto, que por força de participação da Entidade Laboral na Contribuição Sindical (parcela que se destina ao 



Plano Especial de Bolsa de Estudos e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT), a Entidade Patronal se obriga 
a compor com a Entidade Laboral, parceria nesta cobrança através da JUSTIÇA DO TRABALHO, permitindo assim 
a referida Entidade Laboral a iniciativa da cobrança, ficando claro desde já, que há autorização dela por este 
instrumento coletivo. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Convocada a Assembleia Geral para discussão das reivindicações salariais e havendo 
aprovação pelos filiados-associados quanto ao pagamento da Contribuição Sindical Urbana, será dita Contribuição 
devida e, portanto, descontado de todos os filiados-associados ou não nos mesmos termos do que sempre 

estiveram pactuadas nas Convenções Coletivas de Trabalho anteriores.  

 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL  

Constitui-se dita Contribuição, por sua vez, uma determinação legal instituída em AGE, prevista no Art. 513, Letra 
“E” da CLT, combinada com o referido Art. 8º, Inciso IV da CF, na qual os empregadores ficam obrigados a 
procederem aos recolhimentos da Contribuição Assistencial Patronal, em favor da Entidade, até o dia 30 (trinta) de 
julho de 2021, cujo valor este ano foi fixado em R$ 125,70 – (Cento e vinte e cinco reais e setenta centavos), a 
ser recolhida, obrigatoriamente, até a data supra indicada, mediante DEPÓSITO IDENTIFICADO, em favor do 
SHRBS - SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE MONTES CLAROS, em sua 
Conta Corrente na CAIXA ECONOMICA FEDERAL, nº 500.247-0, agência 0132, sob pena de multa de 10% - 
(dez por cento), mais correção legal. 

 
Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa  

 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA - FGTS / COMPROVANTES  

As empresas, em observação aos termos da NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº. 43/96, do MPT, 
obrigatoriamente enviarão semestralmente cópias autenticadas dos comprovantes de recolhimento do FGTS, de 
todos os empregados ao SECHOBARES/MG. 

PARÁGRAFO ÚNICO – FGTS / MULTA – Sem prejuízo das demais sanções legais previstas, as empresas que 
incorrerem em atraso no recolhimento do FGTS ou efetuarem recolhimentos menores que o devido, fica obrigadas 
a pagar o valor não recolhido, acrescido de multa correspondente a 50% - (cinquenta por cento) da diferença 
apurada. 

 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA - CÓPIA DA RAIS  

Fica as empresas obrigadas a encaminhar as Entidades Sindicais convenentes, uma cópia de sua RAIS – Relação 
Anual de Informações Sociais, ou outro documento equivalente contendo a relação e salários consignados na RAIS, 
no prazo de 30 (trinta) dias da entrega do referido documento ao órgão competente. 

PARÁGRAFO ÚNICO - CÓPIA DA GPS – Fica as empresas obrigadas a encaminhar ao Sindicato Profissional, 
uma cópia da GPS – Guia de Recolhimento da Previdência Social, nos termos da Lei 8.870/94, Art. 3º. “in verbis” 
– “As empresas ficam obrigadas a fornecer ao Sindicato representativo da Categoria Profissional mais numerosa 
entre seus empregados, cópia da Guia de Recolhimento das Contribuições devidas à seguridade Social arrecadas 
pelo INSS”. 

 
Disposições Gerais  

 
Descumprimento do Instrumento Coletivo  

 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUARTA - AÇÃO DE CUMPRIMENTO E LEGITIMIDADE  



Os empregadores reconhecem legitimidade ao SECHOBARES/MG, solidários ou independentes, para ajuizar ação 
de cumprimento perante a JUSTIÇA DO TRABALHO, no caso de transgressão das cláusulas desta Convenção 
Coletiva de Trabalho e demais normas trabalhistas, independente da outorga de mandato dos empregados 
substituídos e/ou da relação nominal deles. 

 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUINTA - PENALIDADE  

As empresas que descumprirem qualquer cláusula da presente Convenção Coletiva de Trabalho, sujeitará às 
penalidades previstas em lei, além da multa de 50% (cinquenta por cento) do maior Piso Salarial da Categoria para 
cada cláusula violada, revertida a mesma em favor do empregado ou para os Sindicatos convenentes, se for o 
caso, sem prejuízo do ajuizamento de ação para o cumprimento de obrigação de fazer. 

PARÁGRAFO ÚNICO - MULTA – A retenção indevida dos valores correspondentes às Taxas e Contribuições 
previstas nesta Convenção Coletiva de Trabalho, bem como a Contribuição Sindical e Associativa, configura crime 
de Apropriação Indébita, tipificado nos artigos 168 a 170 do Código Penal. 

 
Outras Disposições  

 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEXTA - ATIVIDADES ECONÔMICAS VINCULADAS / APLICAÇÃO DESTA 
CCT  

A presente Convenção Coletiva de Trabalho se aplica as todas às empresas 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 que exercer mais de uma atividade econômica e que dentre elas exista alguma 
relacionada nesta Convenção Coletiva de Trabalho, fica obrigada a cumprir todas as Cláusulas do presente 
Instrumento Normativo. 

 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SÉTIMA - EMPRESAS, CONTAB. E/OU DPTO RH OU PESSOAL –  
RESPONSAB. CUMPRIMENTO DA CCT  

As empresas, contabilidade e/ou departamento de RH ou de Pessoal, (Código Civil – Art. 247 a 249 / Art. 199 do 
Código Penal e Art. 543, Parágrafo 6º da CLT) além da ilegalidade, do não cumprimento da obrigação de fazer, 
incorrerão em práticas antissindicais e sofrerão as consequências jurídicas e políticas dos seus atos, bem como 
denuncia junto ao Ministério Público do Trabalho (MPT), e ao Conselho Federal de Contabilidade (CFC), se for o 
caso. 

I - “De acordo com o Artigo 1.177 do Novo Código Civil, o Contador e Técnico em Contabilidade são considerados 
prepostos dos seus clientes e, como tais, são pessoalmente responsáveis perante os preponentes pelos atos 
culposos que praticarem no exercício de suas funções. Perante terceiros, são responsáveis solidariamente com o 
proponente pelos atos dolosos que praticarem”. 



II - “Conforme o Artigo 1.178, os proponentes são responsáveis pelos atos praticados pelos prepostos no seu 
estabelecimento e relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados por escrito”. 

 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA OITAVA - ACORDO INDIVIDUAL OU COLETIVO DE TRABALHO –  LEI 
13.467/2017  

Acordo Individual ou Coletivo de Trabalho, só terá validade com a assistência da Entidade Sindical Profissional 
(SECHOBARES/MG).  

 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA NONA - DAS FÉRIAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS / FORÇA MAIOR / 
COVID-19  

Fica autorizado ao Empregador a concessão de férias individuais ou coletivas a todos os empregados nos termos 
do art. 136 da CLT, pelo período integral ou período proporcional adquirida até a data da concessão, ficando 
dispensada a notificação prévia prevista no art. 135 da CLT, por motivo de Força Maior, bem como a notificação 
do Ministério da Economia, a exemplo do art. 51, inciso V, da Lei Complementar 123/2006, que será aplicada a 
todas as empresas. 

 
 
CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA - DA REDUÇÃO DA JORNADA E DO SALÁRIO / FORÇA MAIOR / COVID-
19  

Em virtude da excepcionalidade do momento e das restrições impostas pelo Estado de Minas Gerais e dos 
Munícipios mineiros que reduziram o exercício das atividades da categoria, com respaldo ao PA – MED 
000051.2021.03.005/1 (MPT), fica o Empregador autorizado a reduzir a jornada de trabalho dos seus empregados 
com a redução proporcional do salário. 

§ 1º: O Empregador poderá reduzir de 30% (trinta por cento) a 50% (cinquenta por cento) da jornada de trabalho 
do empregado. O Empregador poderá reduzir o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do 
empregado, sendo, portanto, garantido ao empregado o mínimo de 70% (setenta por cento) da sua remuneração. 

§ 2º: Na eventualidade de demissão do empregado que tenha sua jornada reduzida nos termos dessa cláusula, 
será considerado o anterior a demissão, contida todas as verbas salariais. 

§ 3º: Ocorrendo a redução da jornada e do salário do empregado, deverá o Empregador comunicar por e-mail, 
(sechobares@uol.com.br) a Entidade Sindical Profissional. 

 
 
CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA PRIMEIRA - RATIFICAÇÃO / INDENIZAÇÃO DATA BASE  
 

O empregado dispensado sem justa causa, dentro dos 30 (trinta) dias que antecede a Data Base da categoria, que 
é Primeiro de Janeiro de cada ano, é assegurado o direito ao recebimento da Indenização Adicional prevista no 
Art. 9º da Lei nº. 6.708/79 e 7.238/84, no valor equivalente ao 01 (um) salário mensal contratual, ou seja: a partir 
da próxima CCT, ou seja: dezembro de 2021. 

§ 1º: Destaca-se que o aviso prévio indenizado integra a duração do contrato de trabalho para todos os efeitos 
legais (art. 487, § 1º, da CLT), inclusive para a contagem do prazo para a indenização adicional, conforme 
consagrou a Súmula nº 182 do TST, in verbis: “Aviso prévio. Indenização compensatória. Lei nº 6.708, de 
30.10.1979. O tempo do aviso prévio, mesmo indenizado, conta-se para efeito da indenização adicional prevista 
no art. 9º da Lei 6.708, de 30.10.79”. 

mailto:sechobares@uol.com.br


CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA SEGUNDA – FISCALIZAÇÃO 

Fica atribuída a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) em Minas Gerais e as Entidades 
Sindicais Convenentes, bem como o Ministério Público do Trabalho (MPT), a fiscalização da presente Convenção 
Coletiva de Trabalho, em todas as suas cláusulas e condições, devendo ser depositada e registrada no referido 
órgão ministerial. 

Por estarem justos e acertados e para que produza seus jurídicos e legais efeitos, as Entidades Sindicais 
convenentes assinam a presente Convenção Coletiva de Trabalho, na forma dos Artigos 611 e seguintes da CLT, 
em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

  

  

Montes Claros/MG, 15 de abril de 2021. 

 

 

 

WILSON AVELINO DE SOUZA  

Presidente  

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

DIAMANTINA E MICRORREGIAO DO MED. RIO DAS VELHAS E TRES MARIAS  

 

 

 

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/MR017909_20212021_04_13T15_54_30.pdf

