
ACORDO COLETIVO DE ESCALA DE REVEZAMENTO 12x36 2019-2020 
 

previsto na cláusula 37.2 da Convenção Coletiva de Trabalho 2019-2020 registrada no MTE sob nº 
________, válido somente quando  apresentado com carimbo do CNPJ e assinatura original dos presi-
dentes 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, repre-
sentando 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 Lan-
chonetes de Super Mercado, de Padarias e em Ressorts, firma com o SHRBS – Sindicato de Hotéis 
Restaurantes Bares e Similares de Florianopolis, Acordo Coletivo de Escala de Reveza-
mento 12x36, no período 2019/2020, para a jurisdição exclusiva que as entidades detêm no Municí-
pio 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 Ressorts, com abrangência territorial em Florianópolis/SC. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - ACORDO PARA REVEZAMENTO 12X36 
Nos termos do artigo 59-A, da CLT, as empresas poderão, mediante adesão ao presente ACORDO 
COLETIVO DE TRABALHO específico, elaborado com a assistência e assinado pelos Sindicatos que 
representam trabalhadores e empresas, praticar jornada de revezamento denominada 12x36 (doze horas de 
trabalho por 36 horas de descanso). Para a adesão ao presente Acordo Coletivo 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 
requerimento de relação com nome, CPF e data de nascimento dos seus empregados, que deverão estar com 
suas contribuições quites perante o Sindicato Profissional. 
 

II - A falta de adesão ao presente ACORDO COLETIVO ou a inobservância de qualquer das condições nele 
previstas torna irregular a prática do revezamento 12x36 e implica pagamento como extraordinárias das ho-
ras trabalhadas além dos limites legais, sujeitando os responsáveis às penas da lei. 
 
CLÁUSULA QUARTA - ESCALA DE REVEZAMENTO 
Em exceção ao disposto no art. 59 e em leis específicas, é facultado às partes que aderirem ao presente 
acordo, estabelecer horário de trabalho de doze horas de trabalho por trinta e seis horas ininterruptas de 
descanso. 
Parágrafo único A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput abrange os pagamentos 
devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados e serão considerados compensa-
dos os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que tratam o art. 70 e o § 5º do 
art. 73. 
 
CLÁUSULA QUINTA – CONTROLE 
O controle da escala de revezamento 12x36 será feito mediante anotações individuais, dando liberdade ao 
trabalhador para discutir eventuais diferenças que por ventura constate, devendo apontá-las de imediato. 
 


