
ACORDO PARA TRABALHO EM DOMINGOS E FERIADOS 2019-2020 

previsto na cláusula 37.5 da Convenção Coletiva de Trabalho 2019-2020 registrada no 

MTE sob nº ________________, válido somente quando  apresentado com carimbo 

do CNPJ e assinatura original dos presidentes das duas entidades sindicais, 

acompanhado do original do requerimento assinado pela empresa e empregados em 

que foi deferida a adesão a este ACORDO. 

 

Pelo presente instrumento o SITRATUH - Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, 
Restaurantes, Bares, Lanchonetes e de Turismo e Hospitalidade da Grande 
Florianopolis, CNPJ n. 81.328.999/0001-02, Registro Sindical nº 46000.004948/98-
86, Código Sindical: 912.020.424.03413-4, com sede na Travessa Olindina Alves 
Pereira, 07, Centro, Florianópolis – SC, CEP 88020-095, representando os 
trabalhadores profissionais e Empregados em Hotéis, Motéis, Apart-Hotéis, 
Restaurantes, Bares, Churrascarias, Fast-Food, Pizzarias, Casas de Chá, Sorveterias, 
Confeitarias, Cafés, Leiterias, Botequins, Bombonieres, Pensões, Campings, 
Lanchonetes, Hospedarias, Empregados em Clubes, Boites, em Empresas de 
Alimentação Industrial e Hospitalar, Cozinhas Industriais, Congelados em Lanchonetes 
de Super Mercado, de Padarias e em Ressorts, firma com o SHRBS – Sindicato de 
Hotéis Restaurantes Bares e Similares de Florianopolis, Acordo Coletivo de 
Trabalho para permitir o trabalho em domingos e feriados, no período 2019/2020, para 
a jurisdição exclusiva que as entidades detêm no Município de Florianópolis mediante 
as condições e cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de junho 
de 2019 a 31 de maio de 2020 e a data-base da categoria em 01º de junho. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), 
abrangerá a(s) categoria(s) Empregados em Hotéis, Motéis, Apart-Hotéis, Restaurantes, 
Bares, Churrascarias, Fast-Food, Pizzarias, Casas de Chá, Sorveterias, Confeitarias, 
Cafés, Leiterias, Botequins, Bombonieres, Pensões, Campings, Lanchonetes, 
Hospedarias, Empregados em Clubes, Boites, em Empresas de Alimentação Industrial e 
Hospitalar, Cozinhas Industriais, Congelados em Lanchonetes de Super Mercado, de 
Padarias e em Resorts, com abrangência territorial em Florianópolis/SC. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - FOLGA SEMANAL E TRABALHO EM DOMINGOS E FERIADOS 
Nos termos previstos pela Lei nº 10.101/2000 fica autorizado o trabalho em domingos e 
feriados, observadas as seguintes condições: 
 
a) a folga semanal do empregado deve ser concedida no máximo depois de seis dias de 
trabalho, pode ocorrer em qualquer dia da semana; 
 
b) não sendo concedida a folga semanal depois de no máximo seis dias trabalhados, deverão 
as horas trabalhadas em tal dia ser pagas com acréscimo de 100% (cem por cento) ou 
compensadas com dois dias de folga na semana subsequente, ciente a empresa de que tal 
providência não a isenta das penas previstas em lei para tal infração, inclusive multas que 
podem ser aplicadas pela fiscalizaçao do Trabalho; 
 
c) em hipótese alguma a folga semanal poderá ser compensada com horas levadas a depósito 
no Banco de Horas; 
 
d) as horas extraordinárias trabalhadas em dia de folga semanal irregularmente não concedida 
terão que ser pagas com adicional de 100% (cem por cento) e não poderão ser objeto de 
compensação. 
 
Parágrafo único: Para a adesão ao presente Acordo Coletivo deverão ser observadas as 

seguintes condições: 


