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ORIENTAÇÃO JURÍDICA 12/2017 

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2017-2018 
 

O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Flori-
anópolis (SHRBSF) firmou com o Sindicato dos Trabalhadores 
de Florianópolis (SITRATUH) e com o Sindicato dos Trabalha-
dores de São José e Região (SINDIHOTEIS-SJ) Convenções 
Coletivas de Trabalho (CCT) para o período de 01/06/2017 a 
31/05/2018. A CCT firmada com o SITRATUH tem abrangência 
exclusiva no município de Florianópolis e a CCT 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 destaca-
das ao lado). Leia atentamente toda a CCT aplicável ao municí-
pio em que está a sua empresa e procure o Sindicato para dirimir 
dúvidas. O piso salarial é o previsto na legislação própria de 
Santa Catarina, de R$ 1.235,00 para o ano de 2017 (valor que se-
rá reajustado a partir de janeiro/2018). 
 

TABELA DE REAJUSTE SALARIAL 

Admitidos 
até 

Reajuste 
% 

Multiplique 
o salário por 

 Faixa salarial a qual  
 se aplica o reajuste 

jun/16 3,85% 1,0385  Todas 
jul/16 3,52% 1,0352  Todas 
ago/16 3,20% 1,0320  Todas 
set/16 2,87% 1,0287  Todas 
out/16 2,55% 1,0255  Todas 
nov/16 2,23% 1,0223  Todas 
dez/16 1,91% 1,0191  Todas 
jan/17 1,59% 1,0159  Acima de R$ 1.254,59 
fev/17 1,27% 1,0127  Acima de R$ 1.250,65 
mar/17 0,95% 1,0095  Acima de R$ 1.246,72 
abr/17 0,63% 1,0063  Acima de R$ 1.242,80 
mai/17 0,32% 1,0032  Acima de R$ 1.238,89 

 

Exemplos:   Admitidos        com salário      Passa a receber 
       em                  de R$             em jun/2017    
jun/2016    1.158,00    R$ 1.235,00 
jun/2016    1.250,00    R$ 1.298,12 
jun/2016    1.500,00    R$ 1.557,75 
jan/2017    1.235,00    R$ 1.235,00 
jan/2017    1.250,00    R$ 1.250,00 
jan/2017    1.500,00    R$ 1.523,80 
mai/2017    1.235,00    R$ 1.235,00 
mai/2017    1.250,00    R$ 1.253,94 
mai/2017    1.500,00    R$ 1.504,73 

   

PRINCIPAIS  CLÁUSULAS  DA  CCT  2017-2018 

1ª Vigência e prazo para pagar diferenças da CCT A CCT tem vigência de 01.06.2017 a 
31.05.2018. Eventuais diferenças retroativas a junho/2017 podem ser pagas em duas parce-
las (50% no prazo para pagar os salários de dezembro/2017 e 50% no prazo para pagar os 
salários de janeiro/2018), sob o título “Diferenças CCT 2017-2018”, ou equivalente. 

2ª Abrangência: empregados em hotéis, restaurantes, bares e similares de Florianópolis em 
uma das CCT e na outra CCT nos municípios de São José, Águas Mornas, Biguaçu, Garo-
paba, Governador Celso Ramos, Paulo Lopes, Palhoça, São Pedro de Alcântara, Angelina, 
Antônio Carlos, Anitápolis, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, e São Bonifácio. 

3ª Reajuste Salarial: Aplicando o índice do mês de admissão (v. tabela ao lado) sobre a par-
te fixa do salário ocorre a compensação automática de antecipações. 

4ª Piso Salarial: Valor previsto em Lei Estadual para a categoria: R$ 1.235,00 de junho/2017 
a dezembro/2017, o qual será reajustado por Lei em janeiro/2018. 

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

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

14 Quebra de caixa: de 20% do salário base, apenas para empregado que exerce com ex-
clusividade a função de caixa ou assemelhada e sujeito ao desconto de diferenças do caixa. 

19 Homologação de Rescisões Com o propósito de dar segurança jurídica às relações de 
trabalho e evitar desnecessárias ações judiciais decorrentes da falta de orientação ao em-
pregado e empregador, a homologação das rescisões é obrigatória nos contratos com mais 
de um ano de duração e facultada nos demais casos.  

22 Folga semanal: deve ser concedida no máximo após seis dias trabalhados. 

30 Contribuições dos empregados ao sindicato profissional e direito de oposição: Para res-
peitar a liberdade de organização sindical dos trabalhadores as empresas devem cumprir in-
tegralmente as condições previstas nas cláusulas 30 e 31 da CCT que tratam das contribui-
ções devidas pelos empregados ao sindicato profissional, inclusive quanto ao direito de o-
posição. 

33 Contribuições devidas pelas empresas ao Sindicato Patronal: a cláusula 33 prevê o reco-
lhimento da Taxa Negocial, da Taxa Confederativa e do Imposto Sindical. Informações po-
dem ser obtidas pelo fone (48) 3224-8233, email shrbs@shrbs.org.br ou ainda no site 
www.shrbs.org.br 

39 Micro-empresas, Empresas de Pequeno Porte e optantes do SIMPLES também são a-
brangidas pela CCT. 

40 Multa:  de 10% do piso salarial no caso de desrespeito às cláusulas da CCT. 

41 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). 

 

 

Acordos Coletivos da Lei da Reforma Trabalhista: 
Banco de Horas de um ano e Trabalho em Domingos 

Cobrança de Gorjeta/Taxa de Serviço 
Escala de Revezamento 12x36h 

Intervalo Intraturnos de 30 minutos a 5 horas 
 Além da Convenção Coletiva, foram firmados separadamente entre as duas entidades sindicais Acordos Coletivos autorizados 
pela Lei 13.467/2017 (a lei da Reforma Trabalhista), versando sobre os temas do título acima. A prática das condições previstas nos refe-
ridos Acordos Coletivos depende de ADESÃO EXPRESSA de cada empresa interessada, juntamente com seus empregados, na forma pre-
vista nas cláusulas 34 a 37 da CCT. Isso porque, enquanto a CONVENÇÃO COLETIVA é de cumprimento obrigatório por todas as empre-
sas, o ACORDO COLETIVO só beneficia e abrange aqueles que os assinarem expressamente. Por isso, se não ocorrer ADESÃO expressa 
da empresa e seus empregados, é ilegal a prática dos Acordos Coletivos mencionados acima, sujeitando as empresas às penas da lei.  
 Para a adesão aos Acordos Coletivos mencionados a empresa interessada deverá apresentar ao Sindicato Patronal e ao Sindica-
to dos Empregados requerimento firmado pela empresa e por seus empregados manifestando expressa intenção de aderir ao ACORDO, 
fazendo acompanhar referido requerimento de: a) relação com nome, nacionalidade, estado civil, função/cargo, número da CTPS e data 
de admissão dos seus empregados, que deverão estar em situação regular perante o SITRATUH; b)  comprovante de opção pelo Simples 
Nacional, se for o caso. Para saber mais sobre as vantagens da utilização dos Acordos Coletivos, consulte o SINDICATO. 

 

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


