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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 
 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RS001412/2022
DATA DE REGISTRO NO MTE: 31/05/2022
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR017261/2022
NÚMERO DO PROCESSO: 19964.106699/2022-74
DATA DO PROTOCOLO: 30/05/2022

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMERCIO HOTELEIRO, MEIOS DE HOSPEDAGEM E GASTRONOMIA E EM
TURISMO E HOSPITALIDADE DE CAXIAS DO SUL, CNPJ n. 88.667.191/0001-90, neste ato representado(a) por seu ;
 
E 

SINDICATO INTERESTADUAL DAS INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS, CNPJ n.
12.330.765/0001-79, neste ato representado(a) por seu ;
 
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de abril de 2022 a 31 de dezembro de
2023 e a data-base da categoria em 01º de janeiro. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas
e Filantrópicas, com abrangência territorial em Bento Gonçalves/RS, Carlos Barbosa/RS, Caxias do Sul/RS, Cotiporã/RS,
Fagundes Varela/RS, Farroupilha/RS, Flores da Cunha/RS, Guabiju/RS, Nova Prata/RS, Protásio Alves/RS, São Jorge/RS,
São Marcos/RS, Veranópolis/RS, Vila Flores/RS e Vista Alegre do Prata/RS. 

 
SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

PISO SALARIAL 

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/04/2022 a 31/12/2022 

Ficam instituídos os seguintes pisos salariais mínimos a partir de 1º de abril de 2022:

a) empregados em geral e Administrativos: R$ 1.512,50 (hum mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos)/220h;

b) auxiliares de Serviços Gerais e ocupados no serviço de limpeza: R$ 1.437,30 (hum mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta
centavos)/220h;

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A todos os empregados que recebem acima dos pisos estipulados, será aplicado, no mínimo o índice conforme
tabela de reajuste salarial, prevista nesta CCT.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Considerando a possibilidade em função de necessidades por questões operacionais e ou legais, fica facultado às
Instituições conveniadas com o poder público, integrar aos salários dos empregados o valor dos benefícios previstos nesta CCT. Neste caso a
integração dos valores referentes aos benefícios desta CCT de obrigação do empregador conforme citados acima, fica estabelecido que, tais
valores deverão ser descontados dos empregados, fazendo constar no contracheque dos mesmos.

a) Os descontos referidos já têm prévia autorização do empregado uma vez que, os respectivos valores integrarão o salário com a finalidade
única e exclusiva da manutenção dos benefícios, aprovados em Assembleias (de empregados).

 

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/04/2022 a 31/12/2022 

O Sindicato Interestadual das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas concede à categoria profissional, inclusive as categorias
diferenciadas conforme súmula 374 do TST, representada pelo Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas,
Assistenciais e Filantrópicas do Estado do Rio Grande do Sul (exemplo: Fundações, Institutos, Associações, Entidades Sem Fins Lucrativos,
Organizações não Governamentais, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, Igrejas e Congregações de todos os credos,
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Irmandades, Centros, Creches, Asilos, Casa lar, Abrigos, Institutos de longa permanência, beneficentes de Assistência social, Escolas
Filantrópicas, entre outras Instituições Congêneres), no dia 1º de abril de 2022, reajuste salarial de 10,8% (dez vírgula oito por cento), a incidir
sobre os salários percebidos em 31 de março de 2021.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As partes negociarão na próxima data base da categoria e acordarão, por meio de Termo de Aditivo, as cláusulas
econômicas para o período de vigência de 01/01/2023 a 31/12/2023.

PARÁGRAFO SEGUNDO : Os reajustes salariais concedidos a título de antecipação, no período de 1° de abril de 2021 a 31 de março de
2022, poderão ser compensados.

PARÁGRAFO TERCEIRO : Não poderão ser deduzidos os aumentos decorrentes de término de aprendizagem; espontâneo, por promoção,
por merecimento e antiguidade, por transferência de cargo, de função, e/ou de estabelecimento ou de localidade, bem assim, de equiparação
salarial determinada por sentença transitada em julgado.

 

CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE PROPORCIONAL 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/04/2022 a 31/12/2022 

A taxa de reajustamento do salário do empregado que haja ingressado na instituição após a data-base será proporcional ao tempo de serviço
e terá como limite o salário reajustado do empregado exercente da mesma função, admitido até 12 (doze) meses antes da data-base.

Na hipótese de o empregado não ter paradigma ou em se tratando de empresa constituída e em funcionamento depois da data-base da
categoria, será adotado o critério proporcional ao tempo de serviço, com adição ao salário de admissão, conforme tabela abaixo:

Admissão Reajuste
ABR/21 10,80%
MAI/21  9,90%
JUN/21  9,00%
JUL/21  8,10%
AGO/21  7,20%
SET/21  6,30%
OUT/21  5,40%
NOV/21  4,50%
DEZ/21  3,60%
JAN/22  2,70%
FEV/22  1,80%
MAR/22  0,90%

 
 

CLÁUSULA SEXTA - DIFERENÇAS SALARIAIS 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/04/2022 a 31/12/2022 

As diferenças salariais decorrentes da presente convenção coletiva de trabalho serão satisfeitas até o dia 10/05/2022, assim como as
homologações com ressalvas efetuadas antes do fechamento da CCT.

 

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS 

CLÁUSULA SÉTIMA - PAGAMENTO DE SALÁRIOS 

As empresas, quando do pagamento dos salários, férias, e demais parcelas remuneratórias ficam obrigadas a fornecer aos empregados
cópias dos respectivos recibos.

 

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E CRITÉRIOS PARA
CÁLCULO 

CLÁUSULA OITAVA - SALÁRIO SUBSTITUTO 

O substituto fará jus ao salário do substituído enquanto perdurar a substituição, desde que esta seja superior ou igual a 20 (vinte) dias,
excetuadas as vantagens pessoais.
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GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 

13º SALÁRIO 

CLÁUSULA NONA - ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO 

Os empregados que não tenham requerido o pagamento da 1ª (primeira) parcela da gratificação de natal (13º salário) no mês de janeiro, terão
direito à faculdade de pedir e receber o pagamento desta parcela no dia do retorno das férias, incluindo-se no cálculo, o período de férias, até
o limite de 50% (cinquenta por cento) dos duodécimos já vencidos.

 

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO 

CLÁUSULA DÉCIMA - QUINQUENIOS 

Os empregados perceberão um adicional de 5% (cinco por cento) a cada 5 (cinco) anos consecutivos de trabalho efetivo para o mesmo
empregador que incidirá, mensalmente, sobre o salário básico do empregado, que integrará sua remuneração para todos os efeitos legais.

 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

O adicional de insalubridade, mínimo, médio ou máximo, quando devido, será calculado com Base no Piso da Categoria estabelecido em
CCT.

 

OUTROS ADICIONAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - QUEBRA CAIXA 

Os empregados que exerçam a função de caixa ou assemelhados, perceberão um adicional no valor de 10% (dez por cento) do piso salarial
mínimo Profissional, a título de "quebra de caixa", ficando convencionado que o valor percebido integra o salário para qualquer efeito legal.

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica facultado o não pagamento do adicional de quebra-de-caixa pelos empregadores que não procederem no
desconto de eventuais diferenças verificadas por ocasião da conferência de caixa.

 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO 

Os empregadores que já concediam vale alimentação e/ou refeição aos seus empregados ficam obrigados a prosseguir com o benefício
respectivo, devendo reajustar os valores em 1º de março de 2022 no percentual de 10,80% (dez inteiros e oitenta centésimos por cento),
calculando sobre os valores aplicados em março de 2021, resultante da aplicação da convenção coletiva vigente no período de 01/03/2021 à
28/02/2022.  

 

AUXÍLIO SAÚDE 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PLANO ODONTOLÓGICO 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/04/2022 a 31/12/2022 

Fica garantida a obrigatoriedade da manutenção do Plano Odontológico Nacional pela empregadora para os empregados das Instituições
Beneficentes, Religiosas, Assistenciais e Filantrópicas do Estado do Rio Grande do Sul.  Fica estendido a todos os dependentes de nossos
representados, o direito de uso deste benefício, assumidos pelo empregado titular através de autorização para desconto em folha, o que não
impede às Instituições empregadoras por liberalidade, em relação aos dependentes, assumir tais custos. Os procedimentos cobertos tanto
para empregados quanto dependentes seguem abaixo elencados:

Rol de Procedimentos cobertos e vigentes na Agência Nacional de Saúde (ANS):

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DIAGNÓSTICO PREVENÇÃO DE SAÚDE BUCAL DENTÍSTICA (RESTAURAÇÕES);
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PERIODONTIA (TRATAMENTO DE GENGIVA);

ENDODONTIA (TRATAMENTO DE CANAL);

ODONTOPEDIATRIA (ATENDIMENTO INFANTIL);

RADIOLOGIA, CIRURGIA E PRÓTESE (MANUTENÇÃO).

I) O SINTRAHTUR estabeleceu parceria com um PLANO ODONTOLOGICO NACIONAL, que atende a todos os procedimentos acima
elencados.

II) As Instituições localizadas a mais de 100km do polo de atendimento da clínica (s), são desobrigadas do cumprimento desta cláusula, até
que chegue atendimento na cidade ou em um polo de atendimento em até 100Km de distância. As cidades que não são polos de
atendimento, mas estão em distância inferior a 100km das clinicas credenciadas continuam obrigadas do cumprimento desta cláusula. Os
trabalhadores que estiverem nas cidades com distância superior a 100km e desejam fazer uso do referido benefício, poderão fazê-lo e a
instituição empregadora, neste caso, deverá cumprir a presente cláusula. Após o imediato atendimento nas respectivas condições, as
instituições prontamente serão comunicadas para que se cumpra o que está estabelecido nessa cláusula; podem ainda, acompanhar a
ampliação da rede de atendimento através do site: www.abcconvenios.com.br Para estes casos, poderá a instituição empregadora
alternativamente, arcar com tal benefício para além da parceria mencionada. A Instituição empregadora poderá optar por outro plano
odontológico, que não o da parceria já mencionada, desde que os benefícios não sejam inferiores e ou em menor quantidade dos que estão
elencados no citado Rol de Procedimentos Cobertos e ainda que não haja prejuízo econômico aos empregados. Este procedimento deve
ser realizado anualmente, observado o parágrafo oitavo desta cláusula. A ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS informará a
aceitação via e-mail.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Todo empregado receberá um cartão numerado (físico ou virtual), nominativo, (inclusive para seus dependentes
quando for o caso), e intransferível do Plano Odontológico. A liberação de utilização do Plano será a partir do mês subsequente ao envio das
atualizações dos empregados e ou dependentes, levando em consideração o cumprimento da atualização na data limite, conforme Parágrafo
Segundo desta cláusula. Cada Associado empregado receberá no mês subsequente ao envio das atualizações os cartões(físicos ou virtuais)
para utilização, que será encaminhado para o endereço da Instituição empregadora, que deverá proceder imediatamente com a entrega aos
seus empregados, após o recebimento dos mesmos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

I) A instituição empregadora deverá informar a ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS pelo e-
mail:contato@abcconvenios.com.br. ou ainda abc.convenios@gmail.com a lista de todos os empregados beneficiados com o referido
benefício, constando NOME COMPLETO, CPF, DATA DE NASCIMENTO, NOME DA MÃE, ENDEREÇO COMPLETO DO BENEFICIÁRIO E
TELEFONE CELULAR DO EMPREGADO, (exigência da ANS – Agência Nacional de Saúde), sendo que não serão aceitas listagens sem os
dados completos conforme mencionado acima, o formulário padrão está disponível no e-mail: contato@abcconvenios.com.br. Caso a
entidade não possua acesso à internet e somente nessa hipótese, poderá enviar via correio às atualizações para a ABC - ASSOCIAÇÃO DE
BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS, respeitando os prazos conforme item II, deste parágrafo.

 

II) A Instituição empregadora deverá informar a ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS, através do e-mail:
contato@abcconvenios.com.br, até o dia 20 (vinte) de cada mês, os empregados admitidos e ou demitidos, lembrando que caso o dia
padrão para envio seja final de semana ou feriado o envio deverá ser antecipado ou seja último dia útil que antecede o dia 20, para
emissão e ou baixa do empregado no benefício. No caso da não informação dentro do prazo, não será possível efetuar alterações no
boleto.

III) A não informação por parte da Instituição empregadora dos empregados com rescisão de contrato de trabalho dentro do mês obriga o
pagamento da mensalidade até que a ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS receba a referida informação para exclusão do
mesmo no “Plano Odontológico”.

IV) A não informação por parte da Instituição empregadora dos empregados admitidos dentro de cada mês, até o vigésimo dia do referido
mês, para inclusão e utilização do benefício e também em caso de inadimplência, obriga a empregadora a reverter o referido valor em dobro,
ou seja, (R$ 34,00 = R$ 17,00 x 2) sendo 50% revertido ao empregado prejudicado e 50% a Entidade Sindical Profissional, como indenização
referente aos meses em que o empregador deixou de oferecer o plano odontológico ao empregado e prejudicou tanto sua utilização quanto a
Negociação Coletiva da Categoria, até a completa e obrigatória regularização, bem como o oferecimento do referido benefício ao empregado
prejudicado.

V) A ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS se responsabiliza pelo fiel cumprimento do plano odontológico de cada um dos
empregados, para tanto, a instituição deverá proceder ao pagamento de R$ 17,000 (dezessete reais) por cada empregado no prazo e
forma estabelecido no parágrafo terceiro, desde que a instituição atualize a lista de inclusão e exclusão dos empregados até o dia 20 (vinte)
de cada mês.

PARÁGRAFO TERCEIRO: 

I) O custo do benefício para o empregador por empregado, será de R$ 17,00 (dezessete reis ) ao mês.

II) A Instituição deve proceder este pagamento até o dia 10 do mês subsequente da inclusão do empregado na lista para exercício do
benefício odontológico, através de boleto bancário com código de barras, que estará disponível até quinto dia do mês subsequente no
site: www.abcconvenios.com.br .

III) A  ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS deixará disponível no site:www.abcconvenios.com.br  a cada Instituição
empregadora mensalmente os boletos para pagamento, com vencimento até o dia 10 (dez). O boleto irá preenchido com o valor a pagar,
mediante a atualização enviada até o dia 20 (vigésimo) do mês anterior. Caso o boleto em até 5 (cinco) dias antes do vencimento não esteja a
disposição no site, cabe à Instituição solicitar através do telefone (51) 3024 - 3090 ou e-mail: contato@abcconvenios.com.br. A ABC -
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS, também enviará o boleto via e-mail informado pelo empregador na planilha de dados
de inclusão/exclusão.

http://www.abcconvenios.com.br/
mailto:contato@abcconvenios.com.br
mailto:abc.convenios@gmail.com
mailto:contato@abcconvenios.com.br
mailto:contato@abcconvenios.com.br
http://www.abcconvenios.com.br/
http://www.abcconvenios.com.br/
mailto:contato@abcconvenios.com.br
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IV) O referido boleto não precisará ser preenchido, pois o valor estará estipulado no boleto.

V) O recolhimento dos valores além dos prazos estabelecidos será acrescido de multa de 2% (dois por cento) ao mês, juros moratórios de
0,033% ao dia e correção monetária, imputável às Instituições.

PARÁGRAFO QUARTO: No caso de empregados beneficiários afastados, após a inclusão no referido benefício, a instituição empregadora
continuará responsável pelo pagamento da mensalidade dos mesmos, incentivando-os a um tratamento neste período.

PARÁGRAFO QUINTO: 

I) Aos empregados que desejarem a inclusão de seus dependentes deverão informar a instituição, bem como repassar os dados pessoais
destes dependentes. Com a autorização do empregado, as instituições ficam obrigadas a descontar tais valores do titular do plano, e realizar
o pagamento no boleto do plano odontológico. Informações pelo telefone: (51) 3024 - 3090 ou e-mail: contato@abcconvenios.com.br. ou site:
www.abcconvenios.com.br .

II) O valor para cada dependente do trabalhador será de R$ 17,00 (dezessete reais).

III) O prazo mínimo de permanência do dependente no plano odontológico é de 12 meses. Em caso de permanêncer menos de 12 meses
será cobrado os meses faltantes do prazo mínimo de permanência (12 meses).

IV) Caso o titular do plano não esteja mais ligado à instituição empregadora, seus dependentes também serão excluídos em função da perda
do vínculo, sem custo para o titular/dependente. 

V) Em caso de perda ou extravio do cartão do plano odontológico (físico), o beneficiário ou dependente pagará o valor de R$ 15,00 (quinze
reais) por pedido de 2ª via da mesma.

PARÁGRAFO SEXTO: O presente Benefício Odontológico aplica-se a todos empregados em toda modalidade de contrato de trabalho,
sendo elas: Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado; Contrato de Trabalho por prazo Determinado, inclusive em período de
experiência; Contrato de Trabalho Temporário, e etc.

PARÁGRAFO SÉTIMO: A inadimplência de qualquer boleto em atraso que seja igual ou superior a 15 (quinze) dias do vencimento, acarretará
a suspensão de todos os beneficiários, empregados e Dependentes do Plano Odontológico nacional. Mantendo essa inadimplência, a
Instituição será responsável pelos custos advindos da necessidade de uso de cada beneficiário e deverá efetuar o ressarcimento em dobro a
título de indenização dos meses em que o empregado não pode utilizar o plano odontológico nacional, ou seja, a partir do 16º dia do boleto
pendente. Em função da continuidade da inadimplência a cobrança será extrajudicial e/ou judicial, por descumprimento desta, o que não
isenta à Instituição da quitação de pagamento(s) pendente(s).

PARÁGRAFO OITAVO: As instituições que oferecem plano odontológico nacional aos seus empregados ficam isentas de cumprir a
obrigatoriedade com a parceria mencionada nesta cláusula, desde que comprovem a permanência do benefício contratado. Para análise das
condições do plano de odontológico oferecido, a entidade deve enviar a  ABC - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS, pelo e-
mail: contato@abcconvenios.com.br. cópia do contrato com o prestador do benefício, lista dos trabalhadores que utilizam/utilizarão o benefício
e documento que declare que não haverá nenhum ônus aos trabalhadores.

PARÁGRAFO NONO: LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD).

I. Todo e qualquer tratamento de dados pessoais e sensíveis de trabalhadores e empregadores obtidos em decorrência do presente benefício,
por estar previsto em CCT, que é um instrumento coletivo dotado de força legal (artigo 611-A da CLT) e reconhecimento constitucional (artigo
7º, inciso XXVI), terá como base legal “o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador”, prevista no artigo 7°, da LGPD.

II. Em complemento à precípua base legal supramencionada, considerando a celebração de contratos específicos pela administradoracom o
fito de dar cumprimento à obrigação legal trabalhista constante na CCT, tem-se, nesta hipótese, mais uma base legal “necessidade de
execução de contrato ou procedimentos preliminares relacionados a contrato”, prevista no artigo 7º, V da Lei nº 13.709/18 (LGPD).
29/12/2021 13:22 Página 13 de 37

III. As partes signatárias deste instrumento, bem como os demais parceiros envolvidos se comprometem a tratar referidos dados sob a égide
da LGPD, garantindo assim a proteção, a privacidade e os demais direitos fundamentais dos trabalhadores e empregadores, conforme
previsto no art. 2º da referida lei.

 
 

AUXÍLIO CRECHE 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - AUXILIO CRECHE 

Os empregadores que já concediam Auxilio Creche a suas empregadas ou seus empregados, com filhos de até 5 (cinco) anos de idade e que
necessitem de creche, desde que o empregador não mantenha convênio com uma creche específica ficam obrigados a prosseguir com o
benefício respectivo no valor correspondente de 15% (quinze por cento) do salário base do empregado, por mês, para cada filho na faixa
etária supra referida, pago ao empregado mediante comprovação da despesa efetuada através de documento de boa fé, que comprove sua
lisura.

 

SEGURO DE VIDA 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

mailto:contato@abcconvenios.com.br
http://www.abcconvenios.com.br/
mailto:contato@abcconvenios.com.br
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VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/04/2022 a 31/12/2022 

Fica estabelecido o cumprimento do benefício Seguro de Vida em Grupo, aos empregados e empregadores, garantindo melhores condições à
categoria e concedendo vantagens e segurança aos trabalhadores, devendo ser cumprida nas seguintes condições:

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

SEGURO DE VIDA EM GRUPO

 
TITULAR

R$

CÔNJUGE

R$

FILHOS

R$
MORTE 16.000,00 4.800,00 3.200,00
MORTE ACIDENTAL 16.000,00 4.800,00 NÃO TEM
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE ATÉ 16.000,00 4.800,00 NÃO TEM
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE ATÉ 16.000,00 4.800,00 NÃO TEM
DOENÇAS GRAVES: Neoplasia, cardíaca, AVC, cegueira, Glaucoma,
Respiratório, Alzheimer, Renal, Parkinson, Esclerose. 16.000,00 NÃO TEM NÃO TEM

ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR ATÉ 3.000,00 3.000,00 3.000,00
INDENIZAÇÃO ESPECIAL DE FILHOS PÓSTUMOS 10.000,00 NÃO TEM NÃO TEM
4 SORTEIOS MENSAIS 500,00 NÃO TEM NÃO TEM
ADAPTAÇÃO DE VEÍCULO/RESIDÊNCIA EM CASO DE IPA ATÉ 2.000,00 NÃO TEM NÃO TEM

ATENÇÃO: Quando ocorrer uma MORTE ACIDENTAL os valores das coberturas: Morte e Indenização especial por morte acidental se
acumulam.

I - A cobertura de morte extensiva aos filhos é válida somente para maiores de 14 anos e com até 21 anos sendo solteiro, ou até 24 anos
comprovadamente na condição de estudante universitário. Menores de 14 anos possuem apenas direito ao reembolso de funeral, conforme
normas da SUSEP, sendo assim não caberá indenização para estes casos.

II - Em caso de suicídio, o segurado precisará ter no mínimo 24 meses de contribuição no seguro para recebimento da indenização.

III - ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR: Extensiva aos filhos de até 21 anos ou até 24 anos comprovadamente na condição de estudante
universitário. O serviço ofertado é de assistência, portanto, o serviço deverá ser acionado no ato do falecimento através da central – 0800
6385433 (Demais cidades do Estado) ou 3003-5433 (Capital). Solicite-o apresentando um documento original com foto contendo o CPF do
titular e para sua segurança anote o número do protocolo de atendimento. Caso a opção seja reembolso das despesas, o valor comprovado
será descontado da cobertura de morte. 

PARÁGRAFO SEGUNDO:

I - O Empregador receberá por e-mail um usuário e senha para acesso ao Portal do Cliente. Toda movimentação de empregados será feita
diretamente pelo portal, ainda, 2ª via de boletos, extrato de vidas ativas, bem como demais informações do benefício, estarão também
disponíveis nessa área. O acesso se dará pelo link: www.centraldosbeneficios.com.br/portal.

II – O Empregador, por meio Portal do Cliente, deverá informar os seguintes dados dos empregados: NOME COMPLETO, CPF, DATA DE
NASCIMENTO, TELEFONE CELULAR DO EMPREGADO, EMAIL DO EMPREGADO, NOME DA MÃE, DATA DE ADMISSÃO E OU
DEMISSÃO, até o dia 25 de cada mês contendo os empregados admitidos e ou demitidos. Sendo a vigência iniciada no próprio mês do envio
destes dados.

III - Lembramos que, para inclusão ou exclusão no benefício, caso o dia padrão para envio da planilha caia em finais de semana ou feriados,
o envio deverá ser antecipado para o último dia útil que anteceda o dia 25.

IV - Caso o empregador, por algum motivo, não conseguir informar dentro do prazo estipulado, não será possível efetuar alterações no boleto
e na vigência do benefício.

V - A não informação por parte do empregador dos empregados admitidos dentro de cada mês, até o vigésimo quinto dia do referido mês,
para inclusão e utilização do benefício, obriga a empregadora a reverter o referido valor em dobro, sendo 50% revertido ao empregado e 50%
a entidade sindical, como indenização referente aos meses em que o empregador deixou de oferecer o Seguro de Vida em Grupo ao
empregado e prejudicou tanto sua utilização quanto a negociação coletiva da categoria, até a completa e obrigatória regularização, bem como
o oferecimento do referido benefício ao empregado prejudicado.

PARÁGRAFO TERCEIRO:

Para garantia das coberturas contratadas por intermédio desta negociação coletiva, o Empregador deverá proceder ao pagamento do valor de
R$ 9,80 (nove reais e oitenta centavos) por cada empregado, através de boleto bancário enviado mensalmente via e-mail.

PARÁGRAFO QUARTO:

I – A documentação relativa à abertura do sinistro deverá ser encaminhada para o seguinte e-mail: sinistro@centraldosbeneficios.com.br 

II - A Seguradora determina que os empregados aposentados por invalidez e ou afastados por doença não podem ser incluídos no
seguro. Caso os afastados por doença já estejam segurados os mesmos não poderão ser excluídos da lista mensal, continuando
segurados normalmente.

http://www.centraldosbeneficios.com.br/portal
mailto:sinistro@centraldosbeneficios.com.br
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III - Os empregados que têm idade superior a 70 (setenta) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias não podem ser incluídos no
seguro por força das condições contratadas, no entanto, os que já estiverem no seguro permanecerão segurados, independentemente da
idade.

IV - No caso dos afastados por doença, após a inclusão, o empregador ficará responsável pelo pagamento integral das mensalidades dos
mesmos, no período em que estiverem afastados por este motivo. Ao retornarem ao trabalho, terão descontados em seus salários os valores
pagos pelo empregador. Caso o empregado tenha trabalhado no empregador por no mínimo um dia, deverá ser descontado o seguro de vida
dele e este ficará segurado até o último dia do mês do desconto, sendo assim, o nome dele constará no boleto de vigência referente ao mês
segurado.

PARAGRAFO QUINTO:

I – Os Empregadores que oferecem o seguro de vida previsto nesta cláusula aos seus empregados por meio de outro prestador contratado,
ficam isentas de cumprir a obrigatoriedade com a parceria mencionada nesta clausula, desde que fique comprovado, que a empresa
contratada garanta o atendimento e vantagens previstos no parágrafo primeiro desta cláusula e desde que, não sejam inferiores e/ou em
menor quantidade dos que lá estão elencados, e ainda que não haja prejuízo econômico aos empregados. Sendo ainda necessário
comprovação anual da permanência dos empregados no benefício contratado.

II - Para análise das condições do benefício oferecido, o empregador deve enviar para o e-mail: sintrahtur@sintrahtur.com.br, cópia do
contrato ou proposta com o prestador de serviço, a relação dos empregados que utilizam/utilizarão o benefício, o último boleto pago ao
prestador com autenticação bancária legível e demais documentos que possam comprovar quaisquer ônus aos trabalhadores.

III - É de inteira responsabilidade do empregador o pagamento da indenização do valor do Seguro de Vida em Grupo aos segurados e/ou
beneficiários, quando de sinistro, caso o empregador esteja em atraso com qualquer boleto por mais de 20 (vinte) dias, com isso terão seus
empregados excluídos da apólice. Também será responsável pelo pagamento do sinistro caso não seja feita a inclusão de todos os
empregados, e devidas atualizações mensais.

PARÁGRAFO SEXTO:

Cada segurado deverá receber um Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo e/ou Acidentes Pessoais expedido pela seguradora em
até 60 dias do envio da listagem pelo empregador, o mesmo estará disponível no portal do cliente, após este prazo.

PARÁGRAFO SÉTIMO:

O presente benefício, Seguro de Vida em Grupo, aplica-se a todos empregados em qualquer modalidade de contrato de trabalho, sendo elas:
por tempo indeterminado, por prazo determinado, incluindo período de experiência, temporário e outros.

PARÁGRAFO OITAVO:

I - A inadimplência de qualquer boleto em atraso igual ou superior a 20 (vinte) dias do vencimento original acarretará a suspensão de todos os
segurados.

II - Caso recebamos listagem com a movimentação (inclusão e ou exclusão de empregados), estas não serão atualizadas caso o empregador
esteja inadimplente. Após a quitação de toda a pendência o empregador deverá dar novo aceite no termo de adesão e assim encaminhar
através dos meios disponíveis  a relação de empregados atualizada para reinclusão.

III - Com a suspensão da utilização por inadimplência, o Empregador será responsável pelos custos advindos da necessidade de uso de cada
beneficiário e deverá efetuar o ressarcimento, em dobro, dos meses em que o empregado não esteve segurado, a título de indenização. Em
função da continuidade da inadimplência, a cobrança será judicial, e ainda, o título poderá ser protestado, por descumprimento desta CTT, o
que não isenta o Empregador da obrigatoriedade da quitação de pagamento(s) pendente(s).

PARÁGRAFO NONO:

Caso a entidade fique inadimplente e tenha algum empregado segurado com idade igual ou superior a 70 (setenta) anos, 11 (onze) meses e
29 (vinte e nove) dias e/ou que esteja afastado, o mesmo não poderá ser reincluído no Seguro de Vida em Grupo, mesmo que o empregador
regularize suas pendências. Os demais empregados não afastados serão reincluídos após o envio da listagem completa, lembrando que,
caso ocorra algum sinistro, a responsabilidade pela indenização do empregado com idade igual ou superior a 70 (setenta) anos, 11 (onze)
meses e 29 (vinte e nove) dias e/ou afastado será do Empregador.

PARÁGRAFO DÉCIMO:

Caso o Empregador efetue o desconto mensal do empregado não incluído em lista de atualização (inclusão/exclusão), implicará em
responsabilidade civil por parte do Empregador. Para garantia do Seguro de Vida em Grupo é necessário o cumprimento, por parte do
Empregador, quando do envio da listagem e pagamento no prazo estipulado nesta cláusula.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO:

I - O Empregador detém a prerrogativa de descontar dos trabalhadores até 50% do valor do referido Seguro de Vida em Grupo. Para tanto,
cabe ao Empregador possuir a adesão formal do empregado para pagamento de parte do presente Seguro de Vida em Grupo, conforme
aprovado em assembleia desde sua inclusão em CCT.

II - A falta da autorização de compartilhamento não exime o Empregador do cumprimento integral desta cláusula, visto que o descumprimento
enseja em responsabilização civil de reparar o dano ao trabalhador prejudicado, bem como, as penalidades previstas neste Instrumento
Coletivo.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO:

O Seguro de Vida em Grupo é assegurado a todo empregado da categoria e na inexistência de autorização formal para desconto em sua
folha de pagamento, o Empregador deverá custear integralmente o referido benefício. 
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PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO:

O Empregador, por liberalidade, poderá incluir seus voluntários no benefício Seguro de Vida em Grupo, estando ciente que, quando houver
sinistro, deverão comprovar o vínculo de voluntariado, sob pena de ser responsabilizada pelo valor integral da indenização garantida nesta
cláusula. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO:

I - Caso o segurado ou beneficiário não proceda à abertura no sinistro no prazo prescricional, previsto no artigo 206 do Código Civil,
prescreverá seu direito de fazê-lo.
II – A documentação relativa à abertura do sinistro deverá ser encaminhada para o seguinte e-mail: sinistro@centraldosbeneficios.com.br

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO:

O Empregador deverá ler o Termo de Adesão disponível no Portal do Cliente. O aceite das condições do mesmo é obrigatório devido à
natureza desta CCT.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO: - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

I - Todo e qualquer tratamento de dados pessoais e sensíveis de trabalhadores e empregadores obtidos em decorrência do presente
benefício, por estar previsto em CCT que é um instrumento coletivo dotado de força legal (artigo 611-A da CLT) e reconhecimento
constitucional (artigo 7º, inciso XXVI), terá como base legal “o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador”, prevista no
artigo 7°, inciso II, da LGPD.

II - Em complemento à precípua base legal supramencionada, considerando a celebração de contratos específicos pela seguradora com o fito
de dar cumprimento à obrigação legal trabalhista constante na CCT, tem-se, nesta hipótese, mais uma base legal “necessidade de execução
de contrato ou procedimentos preliminares relacionados a contrato”, prevista no artigo 7º, V da Lei nº 13.709/18 (LGPD).

III - As partes signatárias deste instrumento, bem como os demais parceiros envolvidos se comprometem a tratar referidos dados sob a égide
da LGPD, garantindo assim a proteção, a privacidade e os demais direitos fundamentais dos trabalhadores e empregadores, conforme
previsto no art. 2º da referida lei.

 

OUTROS AUXÍLIOS 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - BEM ESTAR SOCIAL 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/04/2022 a 31/12/2022 

Fica estabelecida a obrigatoriedade de cumprimento do benefício Bem-Estar Social, garantindo melhores condições à categoria e concedendo
vantagens e segurança aos trabalhadores e empregadores, devendo ser cumprida nas condições a seguir.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

Conforme definido ficou estabelecido a contratação do plano PRATA com as seguintes condições:

 

ASSISTÊNCIAS PARA OS TRABALHADORES

 

BENEFÍCIOS VALOR PARCELAS
DESCRIÇÃO

 

KIT NATALIDADE R$ 450,00 -

 

Nascimento de filho(a) da empregada titular.

 
CESTA BÁSICA R$ 500,00 1 Afastamento por doença por período superior a 60 dias.
 

COMPLEMENTO
DEREMUNERAÇÃO POR
AFASTAMENTO

R$ 1.000,00 1 Afastamento por doença por período superior a 90 dias.

 REEMBOLSO CRECHE R$ 600,00 1

 

Matrícula do(a) filho(a) em creche particular.

 
 CASAMENTO R$ 900,00 1 Em caso de casamento do titular.
 

REEMBOLSO MATERIAL
ESCOLAR

Até R$ 500,00 1 Aquisição de material escolar de filho(s) matriculado(s) em escola
particular no ensino fundamental I (do 1º ao 5º ano).

mailto:sinistro@centraldosbeneficios.com.br
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CLUBE DE VANTAGENS

 

-

 

-

 

Rede nacional de descontos.
        

COBERTURAS SECURITÁRIAS PARA OS TRABALHADORES

 

BENEFÍCIOS VALOR
DESCRIÇÃO

 
 MORTE ACIDENTAL - MA R$ 5.000,00 Morte do segurado em consequência exclusiva de acidente pessoal

coberto, exceto se decorrente de riscos excluídos.
 

DIÁRIA DE INTERNAÇÃO
HOSPITALAR POR
ACIDENTE - DIHA

Até 30 diárias de R$ 200,00 cada Em caso de hospitalização causada exclusivamente por acidente
pessoal coberto, exceto se decorrente de riscos excluídos.

 4 SORTEIOS MENSAIS                                 R$ 500,00                         Valores líquidos de Imposto de Renda

(SÉRIE FECHADA)

ASSISTÊNCIAS PARA AS EMPRESAS

 
BENEFÍCIOS VALOR PARCELAS DESCRIÇÃO

REEMBOLSO DE RESCISÃO Até R$ 2.000,00 1

 

Pagamento de rescisão de empregado com no mínimo sete anos de
vínculo empregatício ininterrupto em regime CLT.

 

LICENÇA-PATERNIDADE R$ 450,00 1

 

Licença do empregado titular.

 

LICENÇA-MATERNIDADE R$ 600,00 1

 

Licença da empregada titular.

 

AFASTAMENTO POR
ACIDENTE DE EMPREGADO R$ 1.500,00 1

 

Afastamento do titular por acidente, superior a 30 dias.

 
        

COBERTURA SECURITÁRIA PARA AS EMPRESAS

 

BENEFÍCIOS VALOR
DESCRIÇÃO

 
RESCISÃO TRABALHISTA
EM CASO DE MORTE
ACIDENTAL

Até R$ 2.000,00
Reembolso de despesas com pagamento de verbas rescisórias, em
consequência exclusiva de morte acidental do segurado, exceto se
decorrente de riscos excluídos.

        

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

I. O Empregador receberá por e-mail um usuário e senha para acesso ao Portal do Cliente. Toda movimentação de empregados será feita
diretamente pelo portal, ainda, 2ª via de boletos, extrato de vidas ativas, certificados, bem como demais informações do benefício estarão
disponíveis pelo portal, que deverá ser acessado pelo endereço: www.centraldosbeneficios.com.br/portal.

II. O Manual de Orientações e Regras, que estabelece os critérios para utilização dos benefícios desta cláusula, estará disponível no acesso
de cada empregador pelo portal. 

III. Para direito ao benefício o empregador, obrigatoriamente, contribuirá com o valor mensal de R$ 17,75 (dezessete reais e setenta e cinco
centavos) por empregado. O empregador ainda se compromete a arcar mensalmente com o custo integral do referido benefício para cada
um dos seus empregados, sendo vedado qualquer desconto do mesmo.

IV. O Empregador deverá efetuar o pagamento, através de boleto bancário enviado previamente pela Administradora por e-mail, até o dia 10
do mês subsequente à inclusão do empregado para exercício do benefício.



03/06/2022 08:54 Mediador - Extrato Convenção Coletiva

www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR017261/2022 10/19

V. Eventuais alterações na tabela contratada bem como reajuste do benefício, quando houver, serão válidas a partir no mês subsequente ao
registro de novo instrumento coletivo ou por termo aditivo a esta CCT.

PARÁGRAFO TERCEIRO 

I – O Empregador, por meio Portal do Cliente, deverá informar os seguintes dados dos empregados: NOME COMPLETO, CPF, DATA DE
NASCIMENTO, TELEFONE CELULAR DO EMPREGADO, E-MAIL DO EMPREGADO, NOME DA MÃE, DATA DE ADMISSÃO E OU
DEMISSÃO, até o dia 25 de cada mês contendo os empregados admitidos e ou demitidos. Sendo a vigência iniciada no próprio mês do envio
destes dados.

II - Para inclusão ou exclusão no benefício, caso o dia padrão para envio da planilha caia em finais de semana ou feriados, o envio deverá ser
antecipado para o último dia útil que anteceda o dia 25. 

III – Caso o empregador, por algum motivo, não conseguir informar dentro do prazo estipulado, não será possível efetuar alterações no boleto
e vigência do benefício.

PARÁGRAFO QUARTO

I - Para garantia das coberturas e assistências contratadas por intermédio desta negociação coletiva, o Empregador deverá proceder ao
pagamento do valor estipulado para a garantia do benefício.

II - No caso de trabalhadores afastados antes do início do Bem-Estar Social, o Empregador fica isento da obrigatoriedade de inclusão até que
este retorne às suas atividades. 

III - No caso de trabalhadores afastados após sua inclusão no referido benefício, o Empregador continua responsável pelo pagamento da
mensalidade dos mesmos.

IV - Caso o empregado tenha trabalhado no mínimo um dia, ele ficará ativo no benefício até o último dia do mês, sendo assim, o nome dele
constará no boleto de vigência referente ao mês coberto, lembrando que o Empregador deverá informar a demissão no prazo correto.

 

V - O presente benefício, aplica-se a todos empregados em qualquer modalidade de contrato de trabalho, sendo elas: contrato de trabalho por
tempo indeterminado, por prazo determinado, incluindo período de experiência, temporário e outros.

 

VI - Todos os empregados receberão um Certificado Individual expedido pela seguradora contratada, o mesmo estará disponível no Portal do
Cliente.

 

PARÁGRAFO QUINTO

I - A inadimplência de qualquer boleto em atraso igual ou superior a 20 (vinte) dias do vencimento original, acarretará a suspensão de todos
os empregados no benefício. 

II - Após a quitação de todas as pendências, o empregador deverá dar novo aceite no termo de adesão e assim encaminhar através dos
meios disponíveis a relação de empregados atualizada para reinclusão, e eles serão incluídos com nova data de vigência. 

III - Com a suspensão da utilização por inadimplência, o empregador será responsável pelos custos advindos da necessidade de uso de cada
beneficiário e deverá efetuar o ressarcimento em dobro dos meses em que o empregado não esteve ativo no benefício, a título de
indenização.

IV - Em função da continuidade da inadimplência a cobrança será judicial, e ainda, o título poderá ser protestado, por descumprimento desta
CCT, o que não isenta o empregador da quitação de pagamento(s) pendente(s).

PARÁGRAFO SEXTO

I – Os empregadores que oferecem os mesmos benefícios previstos nesta cláusula aos seus empregados por meio de outro prestador
contratado, ficam isentas de cumprir a obrigatoriedade com a parceria mencionada nesta cláusula, desde que fique comprovado, que a
empresa contratada garanta o pagamento dos benefícios e vantagens previstos no parágrafo primeiro desta cláusula e desde que, não sejam
inferiores e/ou em menor quantidade dos que lá estão elencados. Sendo ainda necessário comprovação anual da permanência dos
empregados no benefício contratado.

II - Para análise das condições do benefício oferecido, o empregador deve enviar para o e-mail: sintrahtur@sintrahtur.com.br, cópia do
contrato ou proposta com o prestador de serviço, a relação dos empregados que utilizam/utilizarão o benefício, o último boleto pago ao
prestador com autenticação bancária legível e demais documentos que possam comprovar quaisquer ônus aos trabalhadores.

PARÁGRAFO SÉTIMO

O empregador deverá ler e dar seu aceite ao Termo de Adesão disponível no Portal do Cliente no ato da contratação ou da recontratação
deste benefício. O aceite das condições do mesmo é obrigatório devido à natureza desta CCT.

PARÁGRAFO OITAVO 

I - Em caso de prejuízo ao empregado por inadimplência e/ou descumprimento pelo empregador, o empregador configurar-se-á inteiramente
como responsável pelo pagamento das garantias estabelecidas nesta cláusula, quando da ocorrência de tais eventos, bem como, permanece
regularmente responsável pelo descumprimento da presente CCT, assumindo todo ônus pelo indevido descumprimento.

mailto:sintrahtur@sintrahtur.com.br,
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II - Em virtude do descumprimento e manifesta lesão ao direito coletivo dos empregados, o empregador fica obrigado a indenizar o
empregado em 10% (dez por cento) do valor total de todos os eventos cobertos, devendo ainda este valor ser multiplicado pelo número de
empregados, sem prejuízo da aplicação da cláusula de penalidade prevista nesta convenção.

PARÁGRAFO NONO - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

I - Todo e qualquer tratamento de dados pessoais e sensíveis de trabalhadores e empregadores obtidos em decorrência do presente
benefício, por estar previsto em CCT, que é um instrumento coletivo dotado de força legal (artigo 611-A da CLT) e reconhecimento
constitucional (artigo 7º, inciso XXVI), terá como base legal “o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador”, prevista no
artigo 7°, inciso II, da LGPD.

II - Em complemento à precípua base legal supramencionada, considerando a celebração de contratos específicos pela administradora com o
fito de dar cumprimento à obrigação legal trabalhista constante na CCT, tem-se, nesta hipótese, mais uma base legal “necessidade de
execução de contrato ou procedimentos preliminares relacionados ao contrato”, prevista no artigo 7º, V da Lei nº 13.709/18 (LGPD).

III - As partes signatárias deste instrumento, bem como os demais parceiros envolvidos se comprometem a tratar referidos dados sob a égide
da LGPD, garantindo assim a proteção, a privacidade e os demais direitos fundamentais dos trabalhadores e empregadores, conforme
previsto no art. 2º da referida lei.

 
 

 
CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 

DESLIGAMENTO/DEMISSÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOCUMENTOS PARA RESCISÃO E LOCAL DE HOMOLOGAÇÃO 

Fica firmado que todas as homologações das rescisões e recibos de quitações das rescisões de contratos de trabalho dos trabalhadores,
superior a 01(um) ano de trabalho na mesma instituição deverá, obrigatoriamente, ser realizada com a assistência do SINTRAHTUR,
visando preservar a segurança jurídica das instituições e os direitos dos trabalhadores.

A Instituição deve comunicar por escrito, ao trabalhador mediante assinatura de ambas as partes e com cópia para cada uma, o local, o dia e
a hora em que o mesmo deverá comparecer para o recebimento das verbas rescisórias e a CTPS devidamente atualizada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A instituição deve apresentar os documentos necessários para a homologação, relação disponível no site:
www.sintrahtur.com.br, e deixar cópia do termo de rescisão no sindicato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica obrigada a instituição que agendar com o empregado a homologação e não comparecer ou comparecer
faltando algum documento impeditivo para realização da homologação, a pagar-lhe uma indenização correspondente ao valor de um dia de
seu trabalho no ato da homologação.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O tempo de tolerância em que o sindicato poderá aguardar a chegada, tanto do empregado quanto do
empregador, será de 30 minutos contados do horário marcado pela entidade, salvo com justificativa literalmente comprovada. Caso 30
minutos ultrapasse às 17 horas, fica mantido os atendimentos até as 17 horas de cada dia. A parte que comparecer no sindicato no dia e
horário marcado estará resguardado de seu comparecimento através de declaração expedida por este sindicato, desde que seja apresentada
a comprovação de ciência do empregado, conforme caput desta cláusula.

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - MOTIVO DA DEMISSÃO 

Fica estabelecido que nas demissões por justa causa o empregador fica obrigado a entregar documento ao empregado onde conste o motivo
da demissão.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - PRAZO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO 

Quando da rescisão do contrato de trabalho, ficarão as empresas obrigadas ao pagamento dos direitos rescisórios e anotações da CTPS nos
seguintes prazos:

a) até o décimo dia, contado da notificação da demissão, quando da ausência de aviso prévio, indenização do mesmo ou dispensa do seu
cumprimento ou quando do término do contrato de trabalho quando o aviso prévio for trabalhado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO : A inobservância dos prazos acima, sujeitará o infrator às multas previstas no parágrafo oitavo do artigo 477 da
CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

PARÁGRAFO SEGUNDO : Não caberá multa:

a) se o empregado não comparecer no local, no dia e hora designados para o pagamento ou, comparecendo, negar-se a receber as
importâncias que lhe são oferecidas;
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b) mesmo que em reclamação judicial a empresa seja condenada a pagar diferenças ou importâncias maiores do que as oferecidas;

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - RESCISÃO DE CONTRATO - CONFERÊNCIA ONLINE 

As partes acordam que as rescisões de contrato de trabalho iguais ou superiores a 01(um) ano de trabalho, continuarão a serem realizadas
obrigatoriamente com a assistência do Sindicato da categoria profissional, na intenção de garantir a segurança jurídica às partes, empregado
e empregador., e de proporcionar a obtenção do termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, demonstrando a regularidade da
instituição. Nos locais onde não há sede ou regionais do SINTRAHTUR, haverá a conferência prévia das rescisões dos contratos, que serão
realizadas a distância, via email.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para a conferência prévia a Instituição deve enviar ao SINTRAHTUR, através do e-mail:
atendimento@sintrahtur.com.br  os documentos obrigatórios listados no site www.sintrahtur.com.br com antecedência de até 5 (cinco) dias da
data final para pagamento, e aguardar o resultado da conferência com a autorização, por parte da entidade sindical profissional, para entrega
da documentação da rescisão para o empregado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Junto ao envio da documentação necessária para homologação (atente-se aos documentos impeditivos de
realização) deve ser enviado pela instituição o email e telefone do empregado rescindido, visto que ao término da conferencia, as partes,
empregado e empregador, serão informados da conformidade dos documentos e autorizados a concretizar a dispensa.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O setor de conferência responderá em até 2 (dois) dias do recebimento da documentação, ou seja, dentro do
prazo para entrega dos documentos e pagamento. Ao concretizar a dispensa, a Instituição deve encaminhar copia digitalizada do TRCT ao
setor de conferência, através do e-mail: atendimento@sintrahtur.com.br Caso haja atraso no retorno do Sindicato, importando no
descumprimento do prazo do artigo 477 da CLT, ficará a Instituição isenta do pagamento das penalidades do mesmo diploma legal.

PARÁGRAFO QUARTO: Havendo irregularidades na conferência prévia será informado à Instituição, que se tratando de situação não
impeditiva, terá até 10 dias corridos para sanar a ressalva e comprová-la por email ao SINTRAHTUR e ao empregado. Tratando-se de
quesitos impeditivos para concretização da dispensa, a Instituição terá 2 (dois) dias, após o recebimento da ressalva em sede de conferencia
previa, para solucionar a situação e retornar com a documentação ao SINBRAF/RS, para que, depois de sanado, esteja autorizado entregar a
documentação da rescisão para o empregado.

PARÁGRAFO QUINTO: Os valores devidos na rescisão contratual do empregado devem ser feitos por depósito em conta ou em espécie ou
por cheque administrativo. Caso o pagamento seja feito em espécie ou por cheque administrativo nas hipóteses de conferencia previa, o
empregador deve enviar recibo do empregado ao setor competente, pelo e-mail: atendimento@sintrahtur.com.br

PARÁGRAFO SEXTO: O aviso prévio deve ser concedido e assinado na data em que houver a comunicação do desligamento ao empregado.
Caso haja assinatura do aviso em momento posterior a comunicação, caracterizará como data de afastamento o dia em que o aviso foi
assinado e a homologação não será realizada quando o aviso refletir assinatura não correspondente a data de sua concessão.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Conforme artigo 477, §6º, CLT, alterada pela Lei 13.467/17, a entrega ao empregado de documentos que comprovem
a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou
recibo de quitação deverão ser efetuados até dez dias contados a partir do término do contrato. Entende-se por término do contrato no aviso
prévio indenizado, o último dia trabalho, para fins de contagem de prazo para recebimento das verbas rescisórias e entrega de documentação
no ato da homologação.

PARÁGRAFO OITAVO: A convocação do empregado para comparecer a Instituição para quitação das verbas rescisórias deve ser feita por
escrito, com indicação do local, data e horário. O comparecimento do empregado se dará a partir do aceite da conferência, e este não estará
obrigado a comparecer, caso o procedimento de conferência não tenha sido observado ou se realizado, não estiver em conformidade. Caso o
procedimento de conferência não tenha sido requerido pela instituição e sua falta impeça a quitação, o empregado fará jus à multa por atraso
de pagamento e entrega da documentação prevista no art. 477 da CLT. Estando regular a conferência, o não comparecimento do empregado
é de sua responsabilidade, devendo o empregador apresentar documentos comprobatórios da ausência de comparecimento.

PARÁGRAFO NONO: A obrigação de cumprir o presente procedimento é da Instituição Empregadora, que em caso de descumprimento,
estará sujeita as penalidades por descumprimento previstas neste instrumento coletivo, além de nulidade do ato de entrega de guias e
pagamento oriundos da rescisão, por inobservância da formalidade prevista à categoria, restando possível ao empregado, por meio da
assistência jurídica do SINTRAHTUR, pleitear direitos que por ventura não tenham sido pagos e requerer as penalidades revertidas a ele, por
descumprimento da CCT.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - COMUNICADO DA RESCISÃO 

A comunicação de rescisão contratual, quer de parte do empregado, será feita através de carta aviso e, se por justa causa, com especificação
desta, indicando em qualquer hipótese, o local e a data para o pagamento das parcelas rescisórias. A ausência do empregado para o
recebimento das parcelas rescisórias deverá ser atestada por 2 (duas) testemunhas desobrigando, no caso do empregador, ao pagamento do
salário-dia.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DISPENSA DO AVISO PRÉVIO 

mailto:homologacao@sinbraf.com.br
mailto:homologacao@sinbraf.com.br
mailto:homologacao@sinbraf.com.br
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Quando o empregado for demitido pelo empregador sem justa causa, e comprovar a obtenção de novo emprego, será dispensado do
cumprimento do restante do aviso prévio, tendo direito somente ao pagamento dos dias efetivamente trabalhados, e demais direitos
rescisórios, nos prazos e sob as penalidades estabelecidas no aviso prévio previsto em lei.

Parágrafo Único - Quando o empregado rescindir seu contrato, por iniciativa própria, e comprovar a obtenção de novo emprego, terá o
período de aviso prévio reduzido para 10 (dez) dias, sendo dispensado do restante do período, tendo direito ao pagamento somente dos dias
efetivamente trabalhados e demais direitos rescisórios, nos prazos e sob as penalidades estabelecidas na cláusula "rescisão contratual"

 

 
RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E

ESTABILIDADES 
ESTABILIDADE MÃE 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - GARANTIA DE EMPREGO PARA A GESTANTE 

Fica assegurado para a empregada gestante uma garantia de 90 (noventa) dias após o retorno do benefício previdenciário, de conformidade
com o que dispõe o inciso XVIII, do artigo 7º da Constituição Federal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A garantia prevista no “caput” da presente cláusula não se soma a estabilidade prevista na alínea “b”, inciso II do
artigo 10 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese de despedida sem justa causa, a empregada deverá apresentar atestado médico comprobatório de
gravidez.

 

ESTABILIDADE APOSENTADORIA 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - ESTABILIDADE AO APOSENTADO 

Fica assegurada ao empregado que mantenha contrato de trabalho com a mesma empresa pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos ininterruptos,
estabilidade provisória durante os 12 (doze) meses anteriores á implementação da concessão do benefício da aposentadoria,

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para a concessão da estabilidade acima prevista, o empregado deverá comprovar a averbação do tempo de
serviço mediante certidão expedida pela Previdência Social. A apresentação da certidão poderá ser dispensada caso o empregador, à vista
dos documentos fornecidos pelo empregado, verifique a existência de tempo de serviço necessário à concessão do benefício.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A concessão prevista nesta cláusula ocorrerá uma única vez, não se aplicando nas hipóteses de encerramento
das atividades da empresa, dispensa por justa causa ou pedido de demissão.

 

 
JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 

PRORROGAÇÃO/REDUÇÃO DE JORNADA 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - HORAS EXTRAS 

As duas primeiras horas extras diárias trabalhadas serão pagas com adicional de 50% (cinquenta por cento) e as subsequentes com adicional
de 100% (cem por cento).

 

COMPENSAÇÃO DE JORNADA 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DESCANSO 

Sempre que os empregados tiverem que trabalhar sem a devida compensação de descanso, receberão remuneração em dobro pelo dia de
folga trabalhado, nos termos da Lei nº 605/49.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - COMPENSAÇÃO HORÁRIA 
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A duração normal da jornada diária de trabalho, para fins de adoção do regime de compensação horária de que trata o art. 59 da CLT, poderá
ser acrescida de horas suplementares em número não excedente de 02 (duas) horas, respeitada a seguinte sistemática:

a) Faculta-se às empresas a adoção do sistema de compensação de horários, pelo qual as horas extras efetivamente realizadas pelos
empregados, poderão ser compensadas, dentro do período de 90 (noventa) dias, com reduções de jornadas ou folgas compensatórias, a
serem concedidas pela empresa, sem que este acréscimo seja considerado como trabalho extraordinário.

b) as empresas somente poderão usar a prorrogação e compensação de que trata a cláusula e seus parágrafos se adotarem livro de registro
de ponto ou cartão ponto ou ainda planilha de acompanhamento da jornada de trabalho, contendo as prorrogações e compensações, caso em
que a empresa deverá fornecer cópia da mesma ao trabalhador, juntamente com a folha de pagamento do mês;

c) ao término de cada período de 90 (noventa) dias será verificado o total de horas trabalhadas e o total de horas compensadas, sendo as
horas não compensadas neste período pagas como extras com o adicional previsto na presente convenção;

Parágrafo Primeiro - As horas não trabalhadas, para posterior compensação, não poderão ser objeto de descontos salariais, caso não
venham a ser compensadas com o respectivo aumento da jornada dentro de 90 (noventa) dias e nem poderão ser objeto de compensação
nos meses subsequentes.

Parágrafo Segundo - Havendo rescisão de contrato e se houver crédito a favor do empregado, as respectivas horas serão computadas e
remuneradas com o adicional de horas extras previsto nesta convenção.

Parágrafo Terceiro - Havendo rescisão do contrato por iniciativa do empregador, antes do fechamento do período, será contabilizado o total
de horas trabalhadas e o total de horas compensadas. Se houver débito de horas do empregado para com o empregador, as horas não
trabalhadas serão abonadas, sem qualquer desconto nas verbas a que o trabalhador tiver direito na rescisão. No entanto, se houver crédito a
favor do empregado, as horas não compensadas serão computadas e remuneradas com o adicional de horas extras devido.

Parágrafo Quarto - As prorrogações e compensações previstas no “caput” desta cláusula e seus parágrafos não dizem respeito a horas
trabalhadas em domingos e/ou feriados.

Parágrafo Quinto - O empregado que tenha um estoque de crédito igual ou superior a oito horas a serem compensadas poderá mediante
aviso com 72 (setenta e duas) horas de antecedência solicitar a falta ao trabalho, sem justificativa legal, desde que haja anuência do
empregador. Nesta hipótese, terá deduzidas as horas de ausência do saldo credor, não sofrendo perda do dia e tampouco do repouso
semanal remunerado e ou incidência no cômputo de férias.

Parágrafo Sexto - A faculdade estabelecida no "caput" desta cláusula se aplica a todas as atividades, inclusive aquelas consideradas
insalubres, independentemente da autorização a que se refere o artigo 60 da CLT.

 

CONTROLE DA JORNADA 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - PONTO ELETRONICO 

As Instituição beneficente, religiosa e filantrópica, independentemente do número de empregados, ficam obrigadas a utilizar livro ou cartão-
ponto ou cartão mecanizado para o controle do horário de trabalho extraordinário.

PARAGRAFO PRIMEIRO: As instituições poderão adotar também sistemas alternativos eletrônicos de controle de jornada de trabalho, nos
termos dos arts. 2° e 3° da Portaria n° 373, de 25/11/2011, sem prejuízo do disposto no art. 74, §2°, da CLT, que determina o controle de
jornada por meio manual, mecânico ou eletrônico.

PARAGRAFO SEGUNDO: Os sistemas alternativos eletrônicos deverão estar disponíveis no local de trabalho, permitir a identificação de
empregador e empregado e possibilitar, através da central de dados, a extração eletrônica e impressa do registro fiel das marcações
realizadas pelo empregado.

PARAGRAFO TERCEIRO: Os sistemas alternativos eletrônicos não devem admitir:

I- restrições à marcação do ponto;

II- marcação automática do ponto;

III- exigência de autorização prévia para marcação de sobrejornada;  

IV-  alteração ou eliminação dos dados registrados pelo empregado.

 

FALTAS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - ABONO DE FALTA - MÃE TRABALHADORA 

O empregado que faltar ao trabalho, comprovadamente, em razão de assistir atendimento médico ou odontológico de filho menor de 7 (sete)
anos de idade, terá sua falta abonada, em número máximo de 15 (quinze) ao ano.

 

JORNADAS ESPECIAIS (MULHERES, MENORES, ESTUDANTES) 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - EMPREGADO ESTUDANTE 

Os empregados estudantes, matriculados em escolas oficiais ou reconhecidas, em dia de realização de provas finais de cada semestre ou
quando da prestação de exames vestibulares, estes fixados no limite de 01 (um) por semestre, serão dispensados de seus pontos durante
meio turno, limitado ao máximo de 04 (quatro) horas, desde que comuniquem a empresa 48 (quarenta e oito) horas antes e comprovem sua
realização até 48 (quarenta e oito) horas após.

 

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - ATESTADOS MÉDICOS 

Os empregadores ficam obrigados a aceitarem, para todos os efeitos, atestado de doença, fornecidos por quaisquer profissionais médicos
conveniados ao INSS, planos de saúde privados e do sindicato profissional.

 

 
FÉRIAS E LICENÇAS 

DURAÇÃO E CONCESSÃO DE FÉRIAS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - INÍCIO DAS FÉRIAS 

As férias individuais concedidas ao empregado não iniciarão em dois dias que antecede a folga do funcionário, repouso semanal remunerado,
feriados, ou ainda os dias nos quais não tenha expediente na empresa, seja integral ou parcial.

 

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - FÉRIAS DE FORMA ANTECIPADA 

As empresas poderão conceder as férias de forma antecipada e antes de completo o período aquisitivo, desde que respeitado o período
mínimo de 10 (dez) dias e pago o valor antes do início do gozo.

PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de rescisão contratual, os valores antecipados poderão ser compensados no acerto rescisório.

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - FÉRIAS FRACIONADAS 

Os empregadores poderão requerer o fracionamento de férias, desde que em períodos não inferiores a 10 (dez) dias.

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica estabelecido que quando do fracionamento de férias, o empregador deverá proceder ao pagamento antes do
início das mesmas, conforme determina legislação.

 

 
SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 

UNIFORME 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - UNIFORMES 

Fica estabelecido que os empregadores, no caso de exigirem o uso de uniformes, os fornecerão, gratuitamente, a seus empregados, no
número mínimo de 02 (dois) ao ano, devendo o empregado efetuar a devolução dos mesmos, por ocasião de seu desligamento da empresa.

 

OUTRAS NORMAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DOENÇAS PROFISSIONAIS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

Ficam desobrigadas de indicar médico coordenador do PCMSO as empresas de grau de risco 1 e 2, segundo o Quadro I da NR 4, com até 50
(cinquenta) empregados.
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As empresas com até 20 (vinte) empregados, enquadradas no grau de risco 3 ou 4, segundo o Quadro I da NR 4, ficam desobrigadas de
indicar médico do trabalho coordenador do PCMSO. As empresas enquadradas no grau de risco 1 ou 2 do Quadro I da NR 4, estarão
obrigadas a realizar exame médico demissional até a data da homologação da rescisão contratual, desde que o último exame médico
ocupacional tenha sido realizado há mais de 270 (duzentos e setenta) dias.

As empresas enquadradas no grau de risco 1 ou 2 do Quadro I da NR 4, estarão obrigadas a realizar exame médico demissional até a data
da homologação da rescisão contratual, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de 270 (duzentos e
setenta) dias.

As empresas enquadradas no grau de risco 3 ou 4 do Quadro I da NR 4, estarão obrigadas a realizar o exame médico demissional até a data
da homologação da rescisão contratual, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de 180 (cento e oitenta)
dias. 

 

 
RELAÇÕES SINDICAIS 

ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - QUADRO DE AVISOS 

As empresas permitirão a divulgação em quadro de avisos, com acesso ao sindicato profissional para divulgação de avisos e notícias da
respectiva categoria, em quadro mural a ser afixado nas empresas, desde que não contenham matéria ofensiva ou de cunho político-
partidário.

 

LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - DIRETORES DO SINTRAHTUR 

Serão dispensados da assinatura ou registro de frequência ao trabalho os diretores do SINTRAHTUR, quando se afastarem para comparecer
nas assembleias da entidade profissional, sem prejuízo do salário ou do tempo de serviço, desde que realizada a comunicação prévia no
mínimo com 48 (quarenta e oito) horas antes ao empregador.

 

ACESSO A INFORMAÇÕES DA EMPRESA 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - CÓPIA DA RAIS 

As Instituições fornecerão uma cópia da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) ao SINBRAF/RS em até 10 dias após a transmissão
da mesma.

 

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL DOS EMPREGADOS 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/04/2022 a 31/12/2022 

Os empregadores integrantes da categoria econômica, por conta e risco do Sindicato dos empregados e por decisão da Assembleia Geral da
categoria profissional, descontarão de todos os seus empregados, integrantes da categoria profissional, beneficiados ou não pela presente
Convenção Coletiva de Trabalho.  Por força do Art. 513, “e” da CLT e da Nota Técnica n° 02/2018 do CONALIS – MPT, que garante ao
Sindicato Profissional a prerrogativa de impor contribuições à categoria representada e a previsão constitucional do Art. 7º inciso XXVI e Art.
8º, inciso IV, da CF/88 que estabelece o reconhecimento Constitucional e legal da norma Coletiva e da soberania da Assembleia em instituir
contribuições, especialmente para custeio de luta sindical para negociação coletiva, com base no princípio da liberdade sindical preconizado
na OIT e da prevalência das normas coletivas sobre a Lei trazida pela CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) no artigo 611-A, e em
cumprimento ao determinado pela ASSEMBLEIA GERAL da categoria profissional, realizadas no dia 22 e 23 de fevereiro de 2022,
descontarão de seus empregados, associados ou não do Sindicato, abrangidos ou não pela presente Convenção Coletiva de Trabalho,
importância correspondente a: 2,50% (dois vírgula cinquenta por cento) do salário básico percebido, nos meses de abril, junho, agosto,
outubro e dezembro de 2022 e 2023 e fevereiro de 2023, a título de Taxa Negocial, devendo os valores descontados serem recolhidos ao
Sindicato Suscitante até o quinto dia útil subsequente ao desconto, sob pena da importância não recolhida ou não descontada ser acrescida
de multa de 10% (dez por cento), além de correção monetária e juros de mora em favor do Suscitante.

Parágrafo 1º - As diferenças decorrentes da aplicação desta cláusula poderão ser descontadas e repassadas pelas empresas até o dia 10 de
junho de 2022, sem qualquer multa ou juros.

Parágrafo 2º - O desconto supra terá como limite de contribuição, por empregado, o valor de R$ 38,00 (trinta e oito reais), em cada parcela.

Parágrafo 3º - É assegurado aos trabalhadores da categoria, exclusivamente aos não sócios do sindicato profissional, o direito de oposição
ao desconto da Taxa Negocial Previsto na presente cláusula, desde que respeitado o seguinte requisito:
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a) O empregado deverá manifestar a oposição ao desconto individualmente, em carta escrita de próprio punho, a qual deverá ser entregue
pessoalmente na sede do sindicato profissional, mediante contra recibo.

b) A oposição será exercida até 10 (dez) dias corridos da data do Registro da presente Convenção Coletiva de Trabalho no Sistema Mediador
do Ministério da Economia.

c) Havendo comprovada prática de patrocínio, incentivo ou realização de campanha pelas empresas, escritórios contratados, gerentes,
administradores, chefes, subchefes ou cargo superior, no sentido de fomentar a oposição assegurada no Parágrafo Terceiro da presente
clausula, a mesma será desconsiderada e a empresa será multada em valor correspondente a 05 (cinco) vezes o valor devido pelo
empregado a título de Taxa Negocial, revertida em favor do Sindicato Profissional.

Parágrafo 4º -  Em caso de inadimplemento da obrigação, a empresa ficará sujeita às penalidades previstas no art. 600 da CLT.

Parágrafo 5º - Fica estabelecido que, enquanto não se efetivar as negociações dos instrumentos coletivos de trabalho, quer seja, Convenção
Coletiva de Trabalho ou Acordo Coletivo de Trabalho homologados ou dissídios coletivos, prevalecem as cláusulas anteriormente negociadas
e acordadas, inclusive nas datas e valores presentes, para que as instituições possam efetuar o recolhimento da Contribuição
Assistencial/negocial dos empregados.

Parágrafo 6º - As instituições são obrigadas a enviar para o SINTRAHTUR via e-mail: sintrahtur@sintrahtur.com.br, listagem dos
trabalhadores pagantes da contribuição assistencial/negocial, com nome,  CPF e valor do Salário percebido. A listagem devem ser enviada
até 5 dias após pagamento. 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/04/2022 a 31/12/2022 

Nos termos do artigo 578 da CLT, as Instituições Empregadoras são obrigadas a descontarem  em folha de pagamento dos seus empregados
as contribuições sindicais relativas ao mês de março de cada ano e repassá-la no mês de abril ao SINTRAHTUR, desde que haja a
autorização expressa pelo empregado que desejar contribuir, conforme estabelecido pelo artigo 579 da CLT, e entregue ao Departamento de
Pessoal ou Recurso Humanos das Instituições Empregadoras, para que seja realizado o desconto na folha de pagamento do mês
subsequente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As Instituições Empregadoras deverão observar os prazos dos recolhimentos das contribuições sindicais conforme
as determinações estabelecidas pelas normas celetistas vigentes à época do pagamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Aos empregados admitidos após o mês de março, será descontado o valor referente à contribuição sindical no
mês subsequente ao de sua admissão, desde que haja a autorização expressa, e seu repasse ao SINTRAHTUR se dará no mês seguinte ao
desconto, conforme artigo 602 caput e parágrafo único da CLT.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O comprovante de pagamento da contribuição sindical deve ser enviado ao SINTRAHTUR junto à relação dos
empregados que contribuíram, conforme parágrafo 2° do artigo 583 da CLT, e na falta deste pagamento poderá a entidade sindical promover a
respectiva cobrança nos moldes do artigo 606 da CLT.

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - TAXA NEGOCIAL PATRONAL 

DA TAXA NEGOCIAL PATRONAL

Fica estabelecida, em conformidade ao artigo 513, alínea “e”, artigo 611-A, respectivamente da Consolidação das Leis do Trabalho, que
concede prerrogativa aos sindicatos para impor contribuição sindical a todo aquele que participa da categoria econômica por ele representada
e em cumprimento à deliberação da Assembleia Geral, órgão máximo e supremo do Sindicato Patronal, ao artigo 7º, XXVI; artigo8º, IV e VI;
todos eles da Constituição Federal, a Taxa Negocial Patronal, para todas as instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas – associações
privadas, fundações privadas e organizações religiosas, todas sem fins econômicos, em favor do sindicato patronal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As Instituições que não têm empregados, desde que apresentem obrigatoriamente ao SINIBREF a cópia da RAIS
(Relação Anual de Informações Sociais) negativa, recolherão parcelas no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) com vencimentos em
15/06/2022, 15/10/2022, 15/02/2023, 15/06/2023, 15/10/2023.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As Instituições que possuem folha de pagamento até o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)
recolherão parcelas no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais) com vencimentos em 15/06/2022, 15/10/2022, 15/02/2023, 15/06/2023,
15/10/2023.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As Instituições que possuem folha de pagamento superior ao valor de R$ 8.500,00(oito mil e quinhentos reais)
recolherão o percentual de 2% (dois por cento) para cada uma das taxas negociais, calculadas sobre o total bruto da folha de pagamento dos
meses de maio/2022 setembro/2022, janeiro/2023, maio/2023 e setembro/2023 sendo os vencimentos em 15/06/2022, 15/10/2022,
15/02/2023, 15/06/2023, 15/10/2023, sendo que as próximas taxas deverão seguir o previsto na Convenção Coletiva de Trabalho Vigente, ou
mediante uma nova negociação.

PARÁGRAFO QUARTO - Fica convencionado que, em nenhuma hipótese, as Instituições que possuem empregados recolherão parcelas
inferiores a R$ 170,00 (cento e setenta reais).

mailto:convenios@sinbraf.com.br,
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PARÁGRAFO QUINTO - As guias para pagamento poderão ser geradas no site do SINIBREF INTER
(http://www.sinibrefinterestadual.org.br/); ou por solicitação através dos telefones: (061) 3468-5746 - (034) 3277-0400 - (051) 3226-2501 ou
pelo e-mail: financeiro@sinibref.org

PARÁGRAFO SEXTO - No caso de inadimplência de qualquer das guias geradas encaminhadas no decorrer da vigência desse Acordo, por
mais de 90 (noventa)dias, a presente negociação será automaticamente desconsiderada e os termos do presente documento serão
considerados sem valor

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - DESCONTO DAS MENSALIDADES SINDICAIS 

Os empregadores deverão proceder em folha de pagamento das mensalidades sociais do trabalahdor associado ao Sindicato Profissional,
caso o mesmo seja autorizado expressamente pelo empregado.

 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO 

A presente Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) se aplica às Instituições Beneficentes, Religiosas, Assistenciais e Filantrópicas nas
cidades abrangidas pela representação Sindical Laboral e seus respectivos empregados, inclusive os de categoria diferenciada de acordo
com o que dispõe a Súmula 374 do TST, sendo que o término da vigência da CCT não exclui as Instituições da obrigação de cumprimento
das suas cláusulas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica estabelecida que as instituições, conveniadas ou não, com poder público em geral irão cumprir a presente
CCT, caso não seja celebrado Acordo Coletivo de Trabalho(ACT) em separado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os sindicatos subscritores desta CCT ou ACT participarão, como litisconsortes necessários, em ação coletiva que
tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos, vedada a apreciação por ação individual.

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - APLICAÇÃO DE NORMAS E CONQUISTAS 

Ficam mantidas as conquistas dos empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas, Assistenciais e Filantrópicas de abrangência
territorial do Sindicato Laboral, previstas no instrumento normativo  coletivo do ano de 2022/2023, restando sustentada a aplicação de todas
as normas coletivas pré-existentes até assinatura de nova norma coletiva, podendo estas serem ampliadas em seu alcance e conteúdo,
ficando vedada a supressão.

 

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

Em caso do não cumprimento de qualquer das cláusulas de benefícios e das obrigações de dar e fazer constante no presente instrumento
normativo, Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), leis complementares ou concedidos pelo empregador em correlação com seus
empregados fica este obrigado, o empregador, ao pagamento de multa em favor da parte prejudicada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Ao trabalhador prejudicado, conforme caput, cabe multa de 50% (cinquenta por cento) do seu piso salarial.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica prejudicada a entidade sindical quando do descumprimento que trata o “caput” e que venham a inviabilizar ou
interferir na organização sindical, principalmente aquelas que tratem sobre benefícios concedidos a categoria e/ou administrados pela
entidade sindical, bem como, aquelas que omitam informações e/ou deixem de repassar ou cumprir obrigações legais ficando o empregador
obrigado ao pagamento de multa de 50% (cinquenta por cento) do maior piso salarial da categoria multiplicado pelo número de empregados
prejudicados, em favor da entidade sindical laboral.

 

OUTRAS DISPOSIÇÕES 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - CURSOS 

Os cursos promovidos pela empresa, quando de comparecimento obrigatório, serão realizados durante a jornada normal de trabalho. Quando
realizadas fora do horário normal, os cursos obrigatórios terão seu tempo compensado ou remunerado como trabalho extraordinário, nos

http://www.sinibrefinterestadual.org.br/
mailto:financeiro@sinibref.org
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termos fixados na convenção coletiva.

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 

O Sindicato Interestadual das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas, reconhece como legítimos os Acordos Coletivos de
Trabalho celebrados em separado, entre sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas, Assistenciais e Filantrópicas do
Estado do Rio Grande do Sul e as Instituições cujas peculiaridades exigirem tal situação. Fica assegurada para tais acordos a aquiescência
do Sinibref Inter com a sua assinatura e a comprovação do cumprimento da cláusula DA TAXA NEGOCIAL PATRONAL.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os Acordos Coletivos de Trabalho que não forem renovados em suas respectivas datas, as instituições deverão seguir
a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), não sendo permitida a supressão ou modificação de direitos garantidos em Acordo Coletivo de
Trabalho, salvo por expressa negociação coletiva posterior, conforme disposto na súmula 277 do TST.

 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - COMUNICAÇÃO 

Visando maior segurança jurídica entre o empregador e o empregado, qualquer alteração na relação de trabalho prevista nesta Convenção
Coletiva de Trabalho Específica deverá ser comunicada ao SINIBREF INTER no e-mail juridico@sinibref-inter.org.br.

 

 
 

JAIR UBIRAJARA DA SILVA 
PRESIDENTE 
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HOSPITALIDADE DE CAXIAS DO SUL 
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