
TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: SC002125/2019 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 04/11/2019 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR062173/2019 
NÚMERO DO PROCESSO: 10263.102020/2019-03 
DATA DO PROTOCOLO: 04/11/2019 

NÚMERO DO PROCESSO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 46220.006480/2019-47 
DATA DE REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 25/06/2019 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/. 
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTEIS, RESTAURANTES, BARES, LANCHONETES E DE 
TURISMO E HOPITALIDADE DA GRANDE FLORIANOPOLIS, CNPJ n. 81.328.999/0001-02, neste ato 
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ANESIO SCHNEIDER;

E 

SINDICATO INTERESTADUAL DAS INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS, 
CNPJ n. 12.330.765/0001-79, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ELAINE PEREIRA 
CLEMENTE;

celebram o presente TERMO ADITIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as 
condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º 
de maio de 2019 a 30 de dezembro de 2020 e a data-base da categoria em 01º de maio. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Empregados em 
Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas, com abrangência territorial em Águas Mornas/SC, 
Angelina/SC, Anitápolis/SC, Antônio Carlos/SC, Biguaçu/SC, Florianópolis/SC, Garopaba/SC, 
Governador Celso Ramos/SC, Palhoça/SC, Paulo Lopes/SC, Rancho Queimado/SC, Santo Amaro da 
Imperatriz/SC, São Bonifácio/SC, São José/SC e São Pedro de Alcântara/SC. 

RELAÇÕES SINDICAIS 
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE REPRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

CLÁUSULA TERCEIRA - BEM ESTAR SOCIAL 

As partes acordam que a partir de 01 de Maio de 2019, fica garantido aos empregados e empregadores o 
benefício “Bem Estar Social”, que visa garantir melhores condições à categoria, concedendo vantagens e 
segurança aos trabalhadores e empregadores, devendo ser cumprida pelas empresas as seguintes condições:

REGRAS DE UTILIZAÇÃO:

I)          Para inclusão no benefício, deverá ser enviado email para: cadastrobes@proagirbeneficios.com.br
com os seguintes dados: nome completo, CPF, telefone, email, data de nascimento e nome da mãe, através 
somente de planilha padrão a ser disponibilizada.

II)         A listagem deverá ser encaminhada até o dia 25 de cada mês. Caso o dia 25 não seja dia útil, o envio 
deverá ser antecipado, ou seja, no último dia útil que antecede o dia 25. Caso a instituição empregadora não 
receba os boletos até 5 dias antes do vencimento solicite-os através do telefone: 4000-1055 ou (31) 3442-1300
ou e-mail: cobrancabes@proagirbeneficios.com.br.

III)        O empregador, obrigatoriamente, contribuirá o valor mensal de R$ 20,00 (vinte reais) por empregado.
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IV)       O recolhimento dos valores além dos prazos estabelecidos será acrescido de multa de 2% (dois por 
cento), juros moratórios de 0,033% ao dia, sobre o valor principal descrito no corpo do boleto, imputável às 
Instituições.

V)        A empregadora deverá proceder o primeiro pagamento até o dia 10 do mês subsequente a inclusão, e os 
demais pagamentos todo dia 10 de cada mês, através de boleto bancário, enviado previamente através da 
Administradora responsável.

VI)       O prazo para informar e requerer os benefícios é de até 90 (noventa) dias após o evento ocorrido, 
conforme coluna de ‘Motivo’ constante no Manual de Orientações e Regras e somente através do 
email:ocorrencias@proagirbeneficios.com.br.

VII)      A não informação por parte da empregadora dos empregados com rescisão de contrato de trabalho dentro 
do mês obriga o pagamento da mensalidade até que a administradora receba a referida informação para 
exclusão do mesmo.

VIII)     O ‘Manual de Orientações e Regras’ que estabelece os critérios para utilização dos benefícios desta 
clausula estará disponível no site do sindicato ou poderá ser solicitado via e-mail. As partes acordam que 
quaisquer alterações no ‘Manual de Orientações e Regras’ para exercício deste benefício, poderão ocorrer 
somente na próxima negociação da Convenção Coletiva de Trabalho.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

No caso de trabalhadores afastados antes do início do BEM ESTAR SOCIAL, a instituição fica isenta da 
obrigatoriedade de inclusão, até que este retorne suas atividades. No caso de trabalhadores afastados após sua 
inclusão no referido benefício, a instituição empregadora continua responsável pelo pagamento da mensalidade 
dos mesmos.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Em caso de prejuízo ao empregado por inadimplência e/ou descumprimento pelo Empregador, a empregadora 
configura-se como inteiramente responsável pelo pagamento das garantias estabelecidas nesta clausula, quando 
da ocorrência dos eventos, bem como permanece regulamente responsável pelo descumprimento da presente 
CCT, assumindo todo ônus pelo indevido descumprimento.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A inadimplência de qualquer boleto em atraso igual ou superior a 20 (vinte) dias do vencimento original acarretará 
a suspensão de todos os empregados, bem como benefícios garantidos ao empregador. Caso recebamos 
listagem com a movimentação (inclusão e ou exclusão de empregados), estes não serão atualizadas caso a 
Instituição Empregadora esteja inadimplência.  Após a quitação de toda a pendência a instituição deverá enviar a 
lista atualizada para reinclusão.  Com a suspensão da utilização por inadimplência, a Instituição é responsável 
pelos custos advindos da necessidade de uso de cada beneficiário.

PARÁGRAFO QUARTO

As empregadoras que oferecem os mesmos benefícios aos seus empregados ficam isentas de cumprir a 
obrigatoriedade com a parceria mencionada nesta clausula, desde que comprovem que os benefícios e 
vantagens contratadas não sejam inferiores e/ ou em menor quantidade dos que estão elencados nesta clausula, 
mediante comprovação anual da permanência dos empregados no benefício contratado. Para análise das 
condições do benefício oferecido, a empregadora deve enviar o sindicato, pelo email: 
sitratuh@sitratuh.org.br cópia do contrato ou proposta com o prestador, lista dos trabalhadores que 
utilizam/utilizarão o benefício, o ultimo boleto pago ao prestador com autenticação bancária legível e a lista dos 
empregados beneficiário e quaisquer documentos que possam causar ônus aos trabalhadores.

PARAGRAFO QUINTO – TABELA DE BENEFICIOS

BENEFÍCIOS PARA OS TRABALHADORES
BENEFICIOS VALOR PARCELAS MOTIVO

BENEFÍCIO NATALIDADE - 
KIT BEBE

450,00 1 Nascimento de filho do 
titular

BENEFÍCIO CESTA BÁSICA 450,00 1 Em caso de morte do 
titular

BENEFÍCIO CASAMENTO 900,00 1 Em caso de casamento do 
titular

BENEFICIO CRECHE 200,00 3
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Matricula do filho(a) do 
titular em creche particular

BENEFÍCIO ALIMENTAR 
POR AFASTAMENTO

500,00 2 Afastamento por doença 
do titular

BENEFÍCIO PSICOLÓGICO 
SOLIDÁRIO

1.350,00 1 incapacitação permanente 
ou afastamento

KIT ESCOLA Até 
450,00

1 Matriculo filho(a) do titular 
em escola particular

BENEFÍCIO 
APOSENTADORIA

1.500,00 1 Aposentadoria do titular

BENEFÍCIO INVENTÁRIO 1.000,00 1 Em caso de morte do 
titular

REDE DE DESCONTOS – 
MASTERCLIN

- - Rede de descontos 
nacional

BENEFÍCIOS PARA AS EMPRESAS
BENEFICIOS VALOR PARCELAS MOTIVO

REEMBOLSO DE 
RESCISÃO

ATÉ 
2.000,00

1 Em caso de morte do 
titular

REEMBOLSO DE LICENÇA 
MATERNIDADE

150,00 4 Licença da titular

REEMBOLSO DE LICENÇA 
PATERNIDADE

450,00 1 Licença do titular

BENEFÍCIO CAPACITAÇÃO 500,00 1 Em casa de admissão
REEMBOLSO POR 
AFASTAMENTO

1.500,00 1 Afastamento do titular por 
acidente

ANESIO SCHNEIDER 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTEIS, RESTAURANTES, BARES, LANCHONETES E DE TURISMO E 
HOPITALIDADE DA GRANDE FLORIANOPOLIS 

ELAINE PEREIRA CLEMENTE 
PRESIDENTE 

SINDICATO INTERESTADUAL DAS INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS 

ANEXOS 
ANEXO I - ATA 

Anexo (PDF)

    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na 
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 
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