
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2017-2018 
HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE SÃO JOSÉ E REGIÃO 

 

Pelo presente instrumento o SINDIHOTEIS - Sindicato dos 
Empregados no Comércio Hoteleiro, Restaurantes, Bares 
e Lanchonetes de São José, CNPJ n˚ 10.782.090/0001-73, 
Registro Sindical n˚ 46220.0022145/2009-06, Código Sindical 
020.424.98375-8, com sede provisória na Rua Adhemar José 
da Silva, 940, Kobrasol, São José - SC, CEP 88101-091, 
representando os trabalhadores profissionais e empregados 
em hotéis, motéis, aparthotéis, restaurantes, bares, churras-
carias, fast-food, pizzarias, casas de chá, sorveterias, confei-
tarias, cafés, leiterias, botequins, bombonieres, pensões, 
campings, lanchonetes, hospedarias, resorts e demais traba-
lhadores da categoria, que exerçam suas profissões em clu-
bes “boites”, casas de diversões, bem como os que traba-
lham em lanchonetes de restaurantes e supermercados, de 
padarias e panificadoras com venda a varejo, firma com o 
SHRBSF - Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e 
Similares de Florianópolis e com a FHORESC – Federa-
ção de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado 
de Santa Catarina, Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 
para o período de 1º de junho  de 2017 à 31 de maio de 
2018, para a jurisdição exclusiva que as entidades detém nos 
Municípios de São José, Águas Mornas, Biguaçu, Garopaba, 
Governador Celso Ramos, Paulo Lopes, Palhoça, São Pedro 
de Alcântara, Angelina, Antônio Carlos, Anitápolis, Rancho 
Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, e São Bonifácio, 
mediante as condições e cláusulas seguintes: 
 
1ª Vigência e Data-Base As partes fixam a vigência da pre-
sente CCT no período de 1º de junho de 2017 a 31 de maio 
de 2018 e a data-base da categoria em 1º de junho. 
Parágrafo único - Em face da data em que está sendo firma-
da esta Convenção Coletiva, eventuais diferenças retroativas 
a 1º de junho de 2017 poderão ser pagas, sem qualquer 
encargo ou penalidade, em duas parcelas, a primeira no 
prazo para pagamento do salário de dezembro/2017 e a 
segunda no prazo para pagamento do salário de 
janeiro/2018, sob o título “DIFERENÇAS CCT 2017-2018”, ou 
equivalente. 
 
2ª Abrangência A presente CCT abrangerá as categorias de 
empregados em hotéis, motéis, apart-hotéis, restaurantes, 
bares, churrascarias, fast-food, pizzarias, casas de chá, sor-
veterias, confeitarias, cafés, leiterias, botequins, bombonie-
res, pensões, campings, lanchonetes, hospedarias, resorts e 
demais trabalhadores da categoria, que exerçam suas profis-
sões em clubes “boites”, casas de diversões, bem como os 
que trabalham em lanchonetes de restaurantes e supermer-
cados, de padarias e panificadoras com venda a varejo dos 
Municípios de São José, Águas Mornas, Biguaçu, Garopaba, 
Governador Celso Ramos, Paulo Lopes, Palhoça, São Pedro 
de Alcântara, Angelina, Antônio Carlos, Anitápolis, Rancho 
Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, e São Bonifácio. 
 
3ª Reajuste Salarial As empresas integrantes da categoria 
econômica reajustarão os salários de seus empregados a 
partir de 1º de junho de 2017 mediante aplicação do índice de 
3,85 (três por cento e oitenta e cinco centésimos) correspon-
dente ao INPC acumulados no período de 01/06/2016 a 
31/05/2017, índice esse a ser aplicado sobre os salários 
vigentes em junho/2016 para os admitidos até aquela data.  

§ 1º Para os admitidos a partir de julho/2016 até mai-
o/2017 o percentual constante do caput desta cláusula será 
aplicado proporcionalmente ao tempo de contratação e às 
faixas salariais previstas na tabela progressiva impressa no 
final desta Convenção. 

§ 2º O reajuste incide apenas sobre a parte fixa do sa-
lário-base. 

§ 3º Podem ser compensados os aumentos, antecipa-
ções ou reajustes, legais ou espontâneos, concedidos no 
período, salvo os decorrentes de promoção, término de a-

prendizagem, transferência de cargo, função, estabelecimen-
to ou localidade e equiparação salarial determinada por sen-
tença judicial transitada em julgado. 
 
4ª Piso Salarial No período de vigência desta Convenção o 
piso salarial da categoria será equivalente ao previsto em lei 
estadual para a categoria de Turismo, hospitalidade, alimen-
tação preparada e bebidas no varejo. 
 
5ª Pagamento de salário em conta-salário O pagamento de 
salários será feito preferencialmente através de conta-salário 
aberta especialmente para tal fim em estabelecimento da 
rede bancária nacional. 
 
6ª Cheques sem Fundo Não haverá desconto na remunera-
ção do empregado de importância correspondente a cheques 
sem fundos recebidos na função de caixa ou assemelhada, 
desde que cumpridas as normas estabelecidas previamente e 
por escrito. 
 
7ª Desconto de Quebra de Materiais É vedado descontar 
dos empregados importância destinada à cobertura de que-
bra e extravio de materiais ou objetos, inclusive danos a veí-
culos de propriedade da empresa ou de clientes, salvo em 
caso de culpa ou dolo comprovado. 
 
8ª Descontos em favor do SINDIHOTÉIS As empresas 
obrigam-se a descontar em folha de pagamento, a crédito do 
SINDIHOTÉIS, o valor relativo à mensalidade fixada ao asso-
ciado, assim como as despesas efetuadas pelo associado 
junto a clínicas médicas, laboratórios, dentistas, autoescolas, 
cartões de benefício ou de crédito, agentes financeiros e 
outros convênios mantidos pela entidade profissional, medi-
ante carta de autorização específica do empregado para cada 
caso. 
 
9ª Substituição O empregado que exercer substituição tem-
porária, que não seja meramente eventual, terá direito a salá-
rio igual ao do substituído, excluídas as vantagens pessoais, 
enquanto durar a substituição. 
 
10 Recibo de pagamento Os empregadores fornecerão aos 
seus empregados, mensalmente, recibo de pagamento dis-
criminando toda a remuneração paga e as respectivas dedu-
ções, assim como a contribuição para o FGTS. 
 
11 Horas Extras As horas extraordinárias laboradas de se-
gunda-feira a sábado serão remuneradas com adicional de 
75% (setenta e cinco por cento) e as laboradas em domingos 
e feriados com adicional de 100% (cem por cento). 

 
12 Reuniões As reuniões que exigirem a presença do em-
pregado deverão ser realizadas durante a jornada de trabalho 
e, quando realizadas fora do horário de expediente, as horas 
correspondentes à duração da reunião e aquelas em que o 
empregado ficar à disposição serão remuneradas com os 
adicionais de horas extras previstos nesta CCT.  
 
13 Adicional Noturno O adicional noturno para o trabalho 
realizado entre 22,00h de um dia e 05,00h do dia seguinte 
será de 25% (vinte e cinco por cento). 
 
14 Quebra de Caixa O empregado que exerce com exclusi-
vidade a função de caixa ou assemelhada e está sujeito ao 
desconto de diferenças no caixa perceberá mensalmente 
quebra de caixa de 20% (vinte por cento) do seu salário-
base. 

§1º. O empregado que não exercer a função de caixa com 
exclusividade receberá o adicional de quebra de caixa ape-
nas proporcionalmente ao tempo de exercício da função de 
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caixa e se estiver sujeito ao desconto de diferenças no caixa, 
o qual deverá ser documentado, preferencialmente na folha 
salarial, com cópia para o empregado. 

§2º. Não caracterizará ilícito e nem redução salarial a su-
pressão do adicional de quebra de caixa nos casos em que o 
empregado deixar de exercer a função de caixa ou asseme-
lhada, exceto nos casos em que o empregado foi contratado 
para a função exclusiva de caixa, nos quais a mudança de 
função dependerá de mútuo consentimento. 

 
15 Conferência do Caixa A conferência de valores em caixa 
será realizada na presença do operador responsável e do 
gerente ou seu substituto, durante o turno de trabalho. Se 
houver impedimento para o acompanhamento da conferên-
cia, ficará o empregado isento de responsabilidade por even-
tuais erros existentes. 
 
16 Dispensa por Justa Causa Ocorrendo a rescisão do 
contrato de trabalho por iniciativa do empregador, por justa 
causa, este deverá comunicar ao empregado, por escrito, o 
motivo da dispensa, sob pena de nulidade. 
 
17 Dispensa do Aviso Prévio 
a) Fica dispensado do cumprimento do aviso prévio integral 

dado pelo empregador ao empregado que obtiver novo 
emprego antes do término do respectivo aviso, sendo-lhe 
devida em tal caso a remuneração proporcional aos dias 
efetivamente trabalhados. 

b) O empregado que manifestar a intenção de pedir demis-
são com pelo menos trinta dias de antecedência da alta 
da previdência social ou do término da licença materni-
dade fica desobrigado de cumprir o aviso prévio ou de 
indenizar o período, ficando a empresa isenta de remu-
nerar os respectivos dias. 

c) O empregado que manifestar interesse em seu desliga-
mento imediato e apresentar a empresa Carta que con-
firme ter proposta de novo emprego, fica isento do cum-
primento parcial do respectivo aviso, comprometendo-se 
apenas em cumprir aviso prévio de 15 dias, ou indenizar 
a respectiva fração.  

d) Não havendo comprovação legal da prova  de novo em-
prego, o empregado terá que cumprir ou indenizar o avi-
so prévio integral previsto em lei. 

 
18 Exame de gravidez Após o comunicado de demissão por 
qualquer das partes é lícito ao empregador solicitar exame de 
gravidez. 
 
19 Homologação de rescisões de contratos de trabalho 
com mais de um ano de duração - Condições necessárias  
a) Nos contratos de trabalho com mais de doze meses de 

duração é obrigatória a homologação da respectiva res-
cisão pelo Sindicato Profissional, devendo o pagamento 
das verbas salariais e indenizatórias constantes do 
TRCT ser efetuado no ato da assistência, em moeda 
corrente, cheque visado ou depósito bancário, concomi-
tantemente à apresentação dos documentos relaciona-
dos abaixo: 

b) Termo de Rescisão Contratual em cinco vias; 
c) CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social, devi-

damente atualizada; 
d) Carta de Demissão em 3 vias (aviso prévio, pedido de demis-

são ou dispensa por justa causa); 
e) Extrato analítico do FGTS ou para fins Rescisórios, 

emitido pela CNS/CEF, e guias de recolhimento e RE 
comprovando valores não disponíveis em extrato; 

f) GRFC - Guia de Recolhimento da multa sobre o FGTS; 
g) Comunicado de Dispensa (CD) para fins de Seguro-

Desemprego (exceto na aposentadoria, dispensa por 
justa causa e pedido de demissão); 

h) Atestado de Saúde Ocupacional/Demissional; 

i) Atos constitutivos e alterações ou documento de repre-
sentação da empresa; 

j) Comprovação do pagamento das férias dos períodos 
anteriores à data de demissão ou documentos que 
comprovem a perda do período; 

k) Comprovação de descontos efetuados na rescisão (adi-
antamento, falta, etc); 

l) Apresentação das guias de recolhimento da Contribui-
ção/Imposto Sindical Profissional e Patronal dos 2 anos 
anteriores à data de desligamento do empregado, sob 
pena de pagamento de multa  no valor equivalente e de 
comunicação do fato ao sindicato patronal. Constituirá 
título executivo da obrigação o comunicado feito pelo 
Sindicato Profissional. 

m) RAIS do ano-base imediatamente anterior;  
n) Documento demonstrativo das parcelas variáveis, con-

sideradas para o cálculo dos valores pagos na Rescisão 
– (Ficha Financeira, Recibo de Salário, etc). 

 
19.1 - Nos contratos com menos de um ano de duração é 

facultada a homologação perante o Sindicato dos Trabalha-
dor, nos termos previstos nesta cláusula. 

19.2 - A assistência na homologação do Termo de Resci-
são do Contrato de Trabalho tem como propósito revestir de 
segurança jurídica as relações de trabalho e evitar desneces-
sárias ações judiciais decorrentes da falta de orientação ao 
empregado e ao empregador. 

19.3 - O ato de assistência e homologação do TRCT será 
prestado gratuitamente nos casos em que o empregado for 
associado e estiver em situação regular perante o Sindicato 
dos Empregados e, nos demais casos, mediante pagamento 
de taxa de custeio de R$ 20,00 (vinte reais) ao Sindicato 
profissional, a ser suportada pela empresa. 
 
20 Pré-aposentadoria Serão garantidos o emprego e o salá-
rio ao trabalhador que contar mais de cinco anos de serviços 
prestados ao mesmo empregador, a partir do momento em 
que completar tempo de serviço que lhe permita obter apo-
sentadoria previdenciária no prazo máximo de vinte e quatro 
meses, ressalvado motivo disciplinar ou o não uso do direito. 
 
21 Compensação de chegadas tardias e saídas antecipa-
das Não sofrerá descontos e nem perderá o direito ao Des-
canso Semanal Remunerado e férias o empregado cujas 
entradas tardias e saídas antecipadas autorizadas pelo em-
pregador forem compensadas dentro do mesmo dia ou, no 
máximo, da mesma semana. 
 
22 Das folgas e Feriados 

a) A folga semanal do empregado deve ser concedida no 
máximo depois de seis dias de trabalho.  

b) Os cônjuges que trabalham em um mesmo estabeleci-
mento que tenha mais de vinte empregados terão direito de 
gozar a folga semanal no mesmo dia, se assim o desejarem, 
desde que não trabalhem no mesmo setor ou função. 

c) Nas atividades em que não for possível a suspensão do 
trabalho nos dias feriados civis e religiosos previstos em lei a 
remuneração será paga em dobro, salvo se o empregador 
determinar outro dia de folga no prazo máximo de trinta dias. 
 
23 Abono de Faltas à Mãe ou Pai Trabalhador Será abo-
nada a falta da mãe ou do pai trabalhador para acompanhar 
filho de até 16 (dezesseis) anos de idade ou portador de 
necessidades especiais em consulta médica, ato de interven-
ção cirúrgica, ato de internação e ato de alta hospitalar, me-
diante comprovação por declaração médica. 

Parágrafo Único. Quando mais de um empregado for res-
ponsável legal pelo dependente mencionado no caput desta 
cláusula, somente a um deles se estenderá o benefício. 
 
24 Abono de Falta ao Estudante Será abonada a falta do 
empregado estudante nos horários de exames regulares ou 
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vestibulares coincidentes com os de trabalho desde que rea-
lizado em estabelecimento de ensino oficial ou autorizado 
legalmente e mediante comunicação prévia ao empregador, 
com o mínimo de 72 (setenta e duas) horas e comprovação 
oportuna. 
 
25 Jornada do Estudante Proíbe-se a prorrogação da jorna-
da de trabalho do empregado estudante, salvo com sua con-
cordância. 
 
26 Início de Férias Individuais ou Coletivas O início das 
férias coletivas ou individuais não poderá coincidir com dias 
de folga, domingos, feriados ou dias já compensados. 

§1º Comunicado ao empregado o período de gozo de fé-
rias individuais ou coletivas, o empregador somente poderá 
cancelar ou modificar o inicio previsto se ocorrer necessidade 
imperiosa e, ainda assim, mediante ressarcimento ao empre-
gado dos prejuízos financeiros por este comprovado. 

§2º Os membros de uma mesma família que trabalhem em 
um mesmo estabelecimento que tenha mais de vinte empre-
gados terão direito a gozar as férias no mesmo período, se 
assim o desejarem, desde que não trabalhem no mesmo 
setor ou função, observadas as seguintes condições: 

 
Até o limite de 

2 empregados da mesma família 
3 empregados da mesma família 
4 empregados da mesma família 
5 empregados da mesma família 
6 empregados da mesma família 

Para estabelecimentos com: 
mais de 20 e menos de 30 empregados 
mais de 30 e menos de 40 empregados 
mais de 40 e menos de 50 empregados 
mais de 50 e menos de 60 empregados 
mais de 60 empregados 

 
§3ª A empregada que ao final do período de licença 

maternidade tiver completado o período aquisitivo terá direito 
ao gozo de férias no primeiro dia imediato ao término da 
respectiva licença, desde que solicite à empresa com antece-
dência mínima de 30 dias. 
 
27 Equipamentos de Proteção e Instrumentos de Traba-
lho A empresa fornecerá gratuitamente aos trabalhadores, 
quando exigidos por lei ou pelo empregador, todos os equi-
pamentos de proteção individual, uniformes, calçados e ins-
trumentos de trabalho. 
 
28 Atestados Médicos e Odontológicos Os atestados mé-
dicos e odontológicos fornecidos por médicos e dentistas 
vinculados às entidades sindicais signatárias e ao SUS (Sis-
tema Único de Saúde) serão aceitos para todos os efeitos. 
 
29 Socorro e Transporte de Acidentados, Doentes e Par-
turientes Obriga-se o empregador a solicitar aos órgãos 
públicos competentes socorro ao empregado que sofrer aci-
dente de trabalho, mal súbito ou parto, desde que ocorram no 
horário de trabalho ou em consequência deste. 
 
30 Custeio Sindical Profissional  
Em cumprimento ao deliberado pelos empregados da catego-
ria nas Assembleias Gerais extraordinárias realizadas nos 
dias 20, 21, 22 e 23 de março de 2017 as empresas descon-
tarão de todos os seus empregados abrangidos pela presente 
CCT importância equivalente 2,5% (dois e meio por cento) 
nos meses de agosto e novembro de 2017 e janeiro de 2018, 
a incidir sobre o salário-base percebido pelo empregado nos 
respectivos meses, a título de CUSTEIO SINDICAL PROFIS-
SIONAL, recolhendo as importâncias em favor do SINDIHO-
TEIS/SJ, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao do des-
conto em boleto bancário pré-preenchido e fornecido pelo 
mesmo. 

§1º A empresa que não receber o boleto até o último dia 
do mês previsto para desconto deverá retirá-lo na sede do 
SINDIHOTEIS/SJ ou solicitar pelo fone (48) 3028-4441, e-mail 
secretaria@sindihoteissj.org.br  e  homologacao@sindihoteissj.org.br 

§2º O recolhimento do CUSTEIO SINDICAL PROFIS-
SIONAL efetuado fora do prazo mencionado no caput acima 
será acrescido da multa de 10%. 

§3º Se mora for superior a vinte dias a multa será de 
0,5% (meio por cento) por dia de atraso. 

§4º A multa prevista nesta cláusula fica limitada ao va-
lor da obrigação principal. 
 
31 Direito de Oposição Será garantido ao empregado o 
direito de oposição ao desconto do Custeio Sindical Profis-
sional, desde que o faça pessoalmente, munido de documen-
to de identificação e CPF, de próprio punho, até o dia 10 do 
mês previsto para o desconto, conforme deliberação das 
Assembleias Gerais.  

Parágrafo Único. Após decorrido o prazo para o exercício 
do direito de oposição, considerar-se-á efetiva a anuência do 
empregado ao desconto. 
 
32 Guias de Recolhimento O Sindicato Profissional fornece-
rá às empresas guias ou boletos para recolhimento das im-
portâncias devidas.  

Parágrafo Único. As empresas enviarão ao Sindicato 
Profissional, até o dia 30 do mês subsequente ao do descon-
to, relação dos empregados contribuintes indicando a remu-
neração que serviu de base para o desconto. 

 
33 Contribuições devidas pelas empresas ao Sindicato 
Patronal  Em cumprimento ao deliberado pela categoria 
econômica em Assembleia Geral, todas as empresas repre-
sentadas pelo Sindicato patronal recolherão em favor da 
entidade as seguintes contribuições: 
 
33.1 Contribuição Negocial Patronal, para custeio do pro-
cesso de negociação/dissídio coletivo, o valor único de R$ 
300,00 (trezentos reais) até o dia 15.08.2017, implicando 
eventual atraso acréscimo de juros, multa e correção monetá-
ria. Para as empresas que efetuarem o recolhimento até o dia 
30.07.2017 o valor da contribuição negocial patronal será de 
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). 
 
33.2 Taxa Assistencial Confederativa, destinada à manu-
tenção do sistema confederativo, quatro cotas trimestrais, 
com vencimento em 15/06/2017 a primeira, 15/09/2017 a 
segunda, 15/12/2017 a terceira e 15/03/2018 a quarta, nos 
seguintes valores cada uma das quatro cotas: 
 

Faixa
Meios de 

Hospedagem 
Outros 

Estabelecimentos 

Valor da 
Cota 

trimestral 
1 0  a  2 UH 0 a 2 empregados 150,00 
2 3  a  5 UH 3 a 4 empregados 210,00 
3 6  a 10 UH 5 a 6 empregados 260,00 
4 11 a 15 UH 7 a 10 empregados 350,00 
5 16 a 20 UH 11 a 15 empregados 450,00 
6 21 a 30 UH 16 a 20 empregados 590,00 
7 31 a 40 UH 21 a 30 empregados 730,00 
8 41 a 60 UH 31 a 40 empregados 910,00 
9 61 a 90 UH 41 a 60 empregados 1.160,00 

10 91 a 135 UH 61 a 90 empregados 1.650,00 
11 Mais de 135 UH Mais de 90 empregados 2.350,00 

 
33.3 Contribuição/Imposto Sindical, destinado à manuten-
ção dos serviços prestados pelo Sindicato por obrigação 
legal, nos seguintes valores para o Exercício de 2017: 
 

FAIXA
CAPITAL  

SOCIAL R$ 
ALÍQUOTA 

PARCELA A 
ADICIONAR 

1 
de 0,01 

a 22.415,25 
contribuição 

mínima 
179,32 

2 de 22.415,26 0,8 % - 
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a 44.830,50 

3 
de 44.830,51 
a 448.305,00 

0,2 % 268,98 

4 
de 448.305,01 

a 44.830.500,00 
0,1 % 717,29 

5 
de 44.830.500,01 
a 239.096.000,00 

0,02 % 36.581,69 

6 
de 239.096.000,01 

em diante 
contribuição 

máxima 
84.400,89 

 
§1º. Informações sobre as contribuições patronais e a 

CCT, assim como sobre a adesão aos ACORDOS COLETI-
VOS previstos nas cláusulas 33, 34, 35 e 36,  poderão ser 
obtidas pelas empresas pelo fone (48) 3224-8233, e-mail 
shrbs@shrbs.org.br, no site www.shrbs.org.br, ou diretamen-
te na sede do Sindicato à Praça Olívio Amorim, 120, Centro, 
Florianópolis, SC, CEP 88020-090. 

 
§2º. Os valores para o exercício de 2018 serão devidos 

conforme tabelas divulgadas pelo Sindicato oportunamente. 
 
34 Acordo para Banco de Horas Nos termos  do artigo 611-
A, inciso II, da CLT, as empresas poderão, mediante adesão 
a ACORDO COLETIVO DE TRABALHO específico elaborado 
e assinado pelos dois Sindicatos que assinam esta CCT, 
praticar flexibilização da jornada de trabalho administrada por 
BANCO DE HORAS, para compensação de jornada em até 
doze meses. Para a adesão ao Acordo Coletivo mencionado 
nesta cláusula deverão ser observadas as seguintes condi-
ções: 
 

I - Apresentar ao Sindicato Patronal e ao Sindicato dos 
Empregados requerimento firmado pela empresa e pelos 
empregados interessados manifestando expressa intenção 
de aderir ao ACORDO, fazendo acompanhar referido reque-
rimento de: 

a) relação com nome, nacionalidade, estado civil, fun-
ção/cargo, número da CTPS e data de admissão dos seus 
empregados, que deverão estar em situação regular perante 
o SINDIHOTÉIS; 

b)  comprovante de opção pelo Simples Nacional, se 
for o caso. 

 
II - A falta de adesão ao ACORDO COLETIVO DE 

BANCO DE HORAS ou a inobservância de qualquer das 
condições nele previstas torna irregular a prática do banco de 
horas além dos limites previstos em lei e implica pagamento 
como extraordinárias das horas extraordinárias trabalhadas 
além dos limites legais, sujeitando os responsáveis às penas 
da lei. 
 
35 Acordo para Escala de Revezamento 12x36 horas  Nos 
termos  do art. 59-A, da CLT, as empresas que desejarem 
poderão adotar o regime de compensação de jornada deno-
minada 12x36 horas, mediante adesão a ACORDO COLETI-
VO DE TRABALHO específico elaborado e assinado pelos 
dois Sindicatos que assinam esta CCT. Para a adesão ao 
Acordo Coletivo mencionado nesta cláusula deverão ser 
observadas as seguintes condições: 
 

I - Apresentar ao Sindicato Patronal e ao Sindicato dos 
Empregados requerimento firmado pela empresa e pelos 
empregados interessados manifestando expressa intenção 
de aderir ao ACORDO, fazendo acompanhar referido reque-
rimento de: 

a) relação com nome, nacionalidade, estado civil, fun-
ção/cargo, número da CTPS e data de admissão dos seus 
empregados, que deverão estar em situação regular perante 
o SINDIHOTÉIS; 

b)  comprovante de opção pelo Simples Nacional, se 
for o caso. 

II - A falta de adesão ao ACORDO COLETIVO ou a inobser-
vância de qualquer das condições nele previstas torna inváli-
da a prática do revezamento 12x36 horas e implica pagamen-
to como extraordinárias das horas trabalhadas além dos 
limites legais, sujeitando os responsáveis às penas da lei. 
 
36 Acordo para Intervalo intraturnos de 30 minutos a 
cinco horas  Nos termos do art. 71, caput, parte final, e art. 
611-A, inciso III, da CLT, mediante adesão a ACORDO CO-
LETIVO DE TRABALHO específico elaborado e assinado 
pelos dois Sindicatos que assinam esta CCT, o intervalo 
intraturnos que as empresas devem conceder aos seus em-
pregados nos casos de jornada diária superior a seis horas 
poderá ter duração mínima de trinta minutos e máxima de 
cinco horas. Para a adesão ao Acordo Coletivo mencionado 
nesta cláusula deverão ser observadas as seguintes condi-
ções: 
 

I - Apresentar ao Sindicato Patronal e ao Sindicato dos 
Empregados requerimento firmado pela empresa e pelos 
empregados interessados manifestando expressa intenção 
de aderir ao ACORDO, fazendo acompanhar referido reque-
rimento de: 

a) relação com nome, nacionalidade, estado civil, fun-
ção/cargo, número da CTPS e data de admissão dos seus 
empregados, que deverão estar em situação regular perante 
o SINDIHOTÉIS; 

b)  comprovante de opção pelo Simples Nacional, se 
for o caso. 

 
II - A falta de adesão ao ACORDO COLETIVO PARA 

INTERVALO INTRATURNOS DE 30 MINUTOS A CINCO 
HORAS ou a inobservância de qualquer das condições nele 
previstas torna irregular a prática do intervalo menor ou maior 
do que os previstos em lei e sujeita os responsáveis às penas 
legais. 

 
37 Acordo para Cobrança de Taxa de Serviço/gorjetas  
Para atender ao que dispõe o art. 457 da CLT, as empresas 
que desejarem cobrar na conta de seus clientes taxa de ser-
viço/gorjetas, poderão fazê-lo mediante adesão a ACORDO 
COLETIVO específico elaborado e assinado pelos dois sindi-
catos que assinam esta CCT. Para a adesão ao ACORDO 
mencionado nesta cláusula  deverão observar as seguintes 
condições: 
 

I - Apresentar ao Sindicato Patronal e ao Sindicato dos 
Empregados requerimento firmado pela empresa e pelos 
empregados interessados manifestando expressa intenção 
de aderir ao ACORDO, fazendo acompanhar referido reque-
rimento de: 

a) relação com nome, nacionalidade, estado civil, fun-
ção/cargo, número da CTPS e data de admissão dos seus 
empregados, que deverão estar em situação regular perante 
o SINDIHOTÉIS; 

b)  comprovante de opção pelo Simples Nacional, se 
for o caso. 

c) relação com critérios de custeio e de rateio defini-
dos pela empresa e empregados para distribuição da Gorjeta. 

 
II - A falta de adesão ao ACORDO COLETIVO PARA 

COBRANÇA DA TAXA DE SERVIÇO/GORJETA ou a inob-
servância de qualquer das condições nele previstas torna 
irregular a cobrança da taxa de serviço/gorjeta e sujeita os 
responsáveis às penas da lei. 
 
38 Avisos e Comunicações As empresas com mais de dez 
empregados destinarão local apropriado para a colocação de 
quadro de avisos e comunicações de interesse geral da cate-
goria, vedada, porém, qualquer publicação capaz de prejudi-
car a normalidade das relações entre a empresa e seus em-
pregados.  
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39 Micro-empresas, Empresas de Pequeno Porte e optan-
tes pelo SIMPLES Os termos da presente Convenção Cole-
tiva abrangem integralmente também as microempresas, 
empresas de pequeno porte e optantes pelo SIMPLES e os 
trabalhadores nelas empregados.  
 
40 Multa. Obrigação de Fazer As empresas que descumpri-
rem as cláusulas desta CCT de Trabalho pagarão multa equi-
valente a 10% (dez por cento) do valor do piso salarial da 
categoria, acrescido de correção monetária. 

Parágrafo Único: A multa prevista no caput não se apli-
ca ao descumprimento de cláusulas com penalidade própria. 

41 Mora Salarial Em caso de mora salarial a empresa paga-
rá ao empregado multa de 10% sobre  a remuneração venci-
da e não paga, desde que configurada a culpa da empresa 
no atraso do pagamento. 

§1º Se a mora for superior a vinte dias a multa será de 
0,5% (meio por cento) por dia de atraso. 

§2º A multa prevista nesta cláusula fica limitada ao va-
lor da obrigação principal. 
 

São José/Florianópolis, 28 de novembro de 2017. 
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Reajuste proporcional a que alude o § 1º da Cláusula 3ª
Admitidos 

até 
Reajuste  

Fator de  
multiplicação 

Faixa salarial a partir da 
qual incide o reajuste* 

jun/16 3,85% 1,0385 Todas   

jul/16 3,52% 1,0352 Todas   

ago/16 3,20% 1,0320 Todas   

set/16 2,87% 1,0287 Todas   

out/16 2,55% 1,0255 Todas  

nov/16 2,23% 1,0223 Todas   

dez/16 1,91% 1,0191 Todas  

jan/17 1,59% 1,0159 *Acima de  R$ 1.254,59 

fev/17 1,27% 1,0127 *Acima de  R$ 1.250,65 

mar/17 0,95% 1,0095 *Acima de  R$ 1.246,72 

abr/17 0,63% 1,0063 *Acima de  R$ 1.242,80 

mai/17 0,32% 1,0032 *Acima de  R$ 1.238,89 

* Reajuste escalonado para evitar sobreposição com o reajuste do 
  piso estadual de salários fixado em janeiro/2017 em R$ 1.235,00 
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