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ORIENTAÇÃO JURÍDICA 07/2018 
 

Negociações Coletivas 2018/2019 chegaram a bom termo 

As negociações do Dissídio Coletivo para vigência a partir da data base de 1º de 
junho de 2018 para hoteis, restaurantes, bares e similares dos municípios de Florianó-
polis, São José, Águas Mornas, Biguaçu, Garopaba, Governador Celso Ramos, Paulo 
Lopes, Palhoça, São Pedro de Alcântara, Angelina, Antônio Carlos, Anitápolis, Ran-
cho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz e São Bonifácio chegaram a bom termo e, 
após concluído o processo de registro no Ministério do Trabalho, a Convenção Coleti-
va será disponibilizada aos interessados. 

 
Juntamente com a Convenção Coletiva propriamente dita, foi negociada a renova-

ção dos Acordos Coletivos para prática de Banco de Horas de 1 ano, Cobrança de Gor-
jeta de 10%, Intervalo intrajornada reduzido e dilatado, bem como Escala de Reveza-
mento 12x36, sempre lembrando que a adesão a esses Acordos Coletivos não é obriga-
tória, mas sim uma faculdade de quem deseja praticar tais modalidades de trabalho. 
Por isso, por sem uma faculdade, depende de assinatura dos interessados, sob pena de 
nulidade. 

 
Dentre as condições negociadas está o reajuste salarial de 1,77% retroativo a ju-

nho/2018, proporcional à data de admissão, conforme tabela que será oportunamente 
divulgada. O Piso Salarial a ser respeitado é o previsto na Lei Estadual, de R$ 
1.271,00 até dezembro/2018. 

 

Taxa Negocial Patronal 

A exemplo do que aconteceu em anos anteriores, foi instituída uma Taxa Nego-
cial Patronal para permitir o encaminhamento da negociação coletiva, no valor de R$ 
350,00 por empresa até 15.08.2018, com bônus que reduz o valor para R$ 250,00 até 
20.07.2018.  

As empresas que pagarem a TAXA NEGOCIAL receberão cópia da Con-
venção Coletiva imediatamente após o registro no Ministério do Trabalho. 

Em caso de dúvida sobre o procedimento correto para admissão, demissão de 
empregados e observância das normas gerais do contrato de trabalho em face da vi-
gência da nova Convenção Coletiva e Acordos Coletivos mencionados, consulte o 
SINDICATO. Informações poderão ser obtidas pelas empresas pelo fone (48) 3224-
8233 ou e-mail shrbs@shrbs.org.br. 
 
 
 
Lembre-se: 

O SINDICATO É O ÚNICO REPRESENTANTE LEGAL DA CATEGORIA 

Constituição Federal, artigo 8º, inciso III 


