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ORIENTAÇÃO JURÍDICA 11/2016 

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2016-2017 
 

O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Florianó-
polis (SHRBSF) firmou com o Sindicato dos Trabalhadores em Ho-
téis, Restaurantes, Bares e Similares de Florianópolis (SITRATUH) e 
com o Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Restaurantes, Bares 
e Similares de São José e Região (SINDIHOTEIS-SJ) Convenções 
Coletivas de Trabalho (CCT) para o período de 01/06/2016 a 
31/05/2017. A CCT firmada com o SITRATUH tem abrangência ex-
clusiva no município de Florianópolis  e a CCT firmada com o SIN-
DIHOTEIS-SJ abrange os municípios de São José e Região. A estru-
tura e conteúdo das duas CCT é semelhante a das CCT firmadas 
nos anos anteriores, com pequenas mudanças destacadas ao lado). 
Leia atentamente toda a CCT aplicável ao município em que está a 
sua empresa e procure o Sindicato para dirimir dúvidas. Como a 
CCT não prevê piso salarial, deve ser respeitado o mínimo previsto 
em lei, que em Santa Catarina é de R$ 1.158,00 em 2016 (valor que 
será reajustado a partir de janeiro/2017). 
 

REAJUSTE SALARIAL 

Admitidos 
até 

Reajuste 
(INPC) 

Multiplique 
o salário por 

Faixa salarial a partir da 
qual incide o reajuste 

jun/15 9,82% 1,0982 Todas 
jul/15 8,97% 1,0897 Todas 

ago/15 8,12% 1,0812 Todas 
set/15 7,28% 1,0728 Todas 
out/15 6,44% 1,0644 Todas 
nov/15 5,62% 1,0562 Todas 
dez/15 4,79% 1,0479 Todas 
jan/16 3,98% 1,0398 Acima de R$ 1.204,09 
fev/16 3,17% 1,0317 Acima de R$ 1.194,73 
mar/16 2,37% 1,0237 Acima de R$ 1.185,44 
abr/16 1,57% 1,0157 Acima de R$ 1.176,22 
mai/16 0,78% 1,0078 Acima de R$ 1.167,07 

 
Exemplos:  Admitidos  com salário  Passa a receber 

_  em         de R$       em jun/2016 
jun/2015    1.042,00      R$ 1.158,00 
jun/2015    1.500,00      R$ 1.647,30 
jan/2016    1.158,00      R$ 1.158,00 
jan/2016    1.200,00      R$ 1.200,00 
jan/2016    1.500,00      R$ 1.559,70 
mai/2016    1.158,00      R$ 1.158,00 
mai/2916    1.167,00      R$ 1.167,00 
mai/2016    1.500,00      R$ 1.511,70 

   
 

RESUMO  DAS  PRINCIPAIS  CLÁUSULAS  DAS  CCT  2016-2017 

Data base Permanece em 1º de junho, de modo que a vigência da CCT se dá de 
01.06.2016 31.05.2017. Logo, as cláusulas da CCT têm validade retroativa a 
01.06.2016, inclusive a de reajuste salarial, que deve ser calculado proporcio-
nalmente, conforme tabela progressiva (v. exemplos no quadro ao lado).  

Abrangência: empregados em hotéis, restaurantes, bares e similares de Floria-
nópolis em uma das CCT e na outra CCT nos municípios de São José, Águas 
Mornas, Biguaçu, Garopaba, Governador Celso Ramos, Paulo Lopes, Palhoça, 
São Pedro de Alcântara, Angelina, Antônio Carlos, Anitápolis, Rancho Queima-
do, Santo Amaro da Imperatriz, e São Bonifácio. 

Reajuste Salarial: Aplicando o índice do mês de admissão (v. tabela ao lado) so-
bre a parte fixa do salário ocorre a compensação automática das. 

Atraso no pagamento de salários: multa de 10% (se o atraso for superior a 20 
dias, a multa será de 0,5% por dia de atraso). 

Adicional de Horas Extras: 75% (100% em domingos e feriados). 

Adicional noturno: De 25% para o trabalho realizado entre 22,00h e 05,00h. 

Quebra de caixa: de 20% do salário base. 

Folga semanal: deve ser concedida no máximo depois de seis dias trabalhados. 

Contribuição negocial dos empregados ao sindicato profissional: deve ser res-
peitadas integralmente as condições previstas na cláusula 29 da CCT válida pa-
ra o município de Florianópolis e na cláusula 34 da CCT válida para São José e 
Região. Para respeitar a liberdade de organização sindical dos trabalhadores a 
empresa não deve envolver-se na questão, respeitando também o direito de o-
posição do empregado. 

Taxa Negocial das Empresas ao Sindicato Patronal: R$ 230,00 em 15.08.16 (R$ 
200,00 até 31.07.16). Fone 3224-8233, e-mail shrbs@shrbs.org.br site  
www.shrbs.org.br 

Vigência Em face da data em que foi firmada a CCT, eventuais diferenças sala-
riais retroativas a junho/2016 podem ser pagas em duas parcelas, sendo 50% no 
prazo para pagamento dos salários de novembro/2016 e os restantes 50% no 
prazo para pagamento dos salários de janeiro/2017, sob o título “Diferenças 
CCT 2016-2017”, ou equivalente. 

Micro-empresas, Empresas de Pequeno Porte e optantes pelo SIMPLES A CCT 
abrange também microempresas, empresas de pequeno porte e optantes pelo 
SIMPLES. 

Multa: o desrespeito às cláusulas da CCT implica multa de 10% do piso salarial. 
 

Cláusulas Especiais 
As duas CCT também prevêem as seguintes situações especiais, de grande interesse da categoria: 

Intervalo intraturnos de 4 horas uma das mais importantes cláusulas das duas CCT permite que o intervalo entre um e outro turno de trabalho no mesmo 
dia (que a lei limita em 2h) seja ampliado para até quatro horas. Para utilização de tal prerrogativa as empresas devem formalizar requerimento ao sindicato pa-
tronal e seguir o roteiro previsto na cláusula 11, §§ 1º a 5º da CCT válida para Florianópolis e na cláusula 3ª, §§ 1º a 5º da CCT válida para São José e Região. A 
inobservância das condições previstas invalida a prática do intervalo dilatado e implica pagamento das horas de intervalo que excederem a duas como extras. 
 

Banco de Horas As duas CCT facultam a adoção de Acordo para Flexibilização da Jornada de Trabalho administrada por Banco de Horas nas seguintes 
condições: I - Apresentar requerimento à entidade sindical patronal manifestando expressa intenção de aderir ao acordo e solicitando Certificado de Regularida-
de de Situação (CRS); II - Apresentar ao SINDICADO DOS EMPREGADOS requerimento solicitando realização de assembleia especifica, após a confirmação 
da realização da assembléia correspondente a empresa deverá apresentar ao SINDICATO DOS EMPREGADOS: a) Certificado de Regularidade de Situação 
(CRS) aludido no item I); b) relação com nome, nacionalidade, estado civil, função/cargo, número da CTPS e data de admissão dos seus empregados, que deve-
rão estar em situação regular perante o SINDICATO DOS EMPREGADOS. c) Viabilizar junto ao SINDICATO DOS EMPREGADOS a realização de assembléia 
geral específica na sede da empresa para deliberar sobre o referido acordo. d) quitar junto à tesouraria do SINDICATO DOS EMPREGADOS a taxa de realiza-
ção do acordo equivalente a um salário mínimo nacional. III - A inobservância de qualquer das condições previstas nesta cláusula torna inválida a prática do ban-
co de horas e implica pagamento como extraordinárias das horas trabalhadas além dos limites previstos em lei e sujeita os responsáveis às penas da lei. IV - A 
não apresentação do Certificado de Regularidade de Situação (CRS) aludido no item I implica pagamento de multa ao Sindicato Patronal em valor equivalente à 
Contribuição Sindical Patronal dos últimos dois exercícios. Constituirá título executivo da obrigação o comunicado feito pelo Sindicato Profissional.  
 

Taxa de Serviço de 10% (gorjeta) As empresas que desejarem firmar acordo coletivo com seus empregados para estipular regras sobre a cobrança da 
taxa de serviço de 10% na conta dos clientes podem fazê-lo mediante a adoção de providências semelhantes às exigidas para firmar o Banco de Horas  

 

EM CASO DE DÚVIDA CONSULTE O SINDICATO 
ÚNICO REPRESENTANTE LEGAL DA CATEGORIA (ART. 8º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) 


