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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018-2019 

O SINDICATO firmou com o Sindicato dos 
Trabalhadores de Florianópolis (SITRA-
TUH) e com o Sindicato dos Trabalhadores 
de São José e Região (SINDIHOTEIS-SJ) 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 
para vigência no período de 01/06/2018 a 
31/05/2019.  
 
A CCT firmada com o SITRATUH abrange 
apenas o município de Florianópolis e a 
firmada com o SINDIHOTEIS-SJ abrange 
os municípios de São José e Região.  

A estrutura e conteúdo das duas CCT é 
semelhante a das CCT firmadas nos anos 
anteriores, com pequenas mudanças. As 
empresas em dia com as obrigações pe-
rante o SINDICATO estão recebendo có-
pia da CCT e podem solicitar orientação 
por telefone, email ou pessoalmente.  
 
As que pagarem a Taxa Negocial R$ 350,00 
receberão a cópia da CCT em seguida. As 
demais devem dirigir-se à sede do Sindica-
to para dirimir dúvidas. 

 
 
Acordos Coletivos permitidos pela “Reforma Trabalhista” 

Banco de Horas de um ano e Trabalho em Domingos 
Autorização para Cobrança de Gorjeta/Taxa de Serviço 

Intervalo Intraturnos de 30min a 5h 
Escala de Revezamento 12x36h 

Além da CCT, foram firmados separada-
mente Acordos Coletivos autorizados pela 
Lei 13.467/2017 (a lei da Reforma Traba-
lhista), versando sobre os temas acima.  
 
A prática das condições previstas nos refe-
ridos Acordos Coletivos depende de adesão 
expressa da empresa interessada, junta-
mente com seus empregados, a cada um 
dos acordos, mediante assinatura na sede 
do sindicato. Isso porque, enquanto a 
Convenção Coletiva é obrigatória para 
todas as empresas, o Acordo Coletivo só 
beneficia e obriga aos que o assinarem 
expressamente. 
 

Por isso, sem ADESÃO expressa, é ilegal 
praticar Banco de Horas de um ano, Co-
brar Gorjeta/Taxa de Serviço, fazer Escala 
de Revezamento 12x36h e praticar interva-
lo menor que uma hora ou maior que duas 
horas entre os turnos de trabalho, sob pe-
na de multas previstas na lei e na CCT 
(meio salário da categoria por mês). 
 
Para a adesão aos Acordos Coletivos men-
cionados as empresas em dia com suas o-
brigações perante o SINDICATO estão re-
cebendo os documentos necessários. As 
demais devem dirigir-se ao Sindicato para 
obter mais informações. 

 
 
EM CASO DE DÚVIDA CONSULTE O SINDICATO 

ÚNICO REPRESENTANTE LEGAL DA CATEGORIA (ART. 8º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) 


