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SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CNPJ n. 23.963.861/0001-70,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). BENTO JOSE OLIVEIRA;

E

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO, HOSPITALIDADE DE OURO PRETO E REGIAO, CNPJ
n.  14.026.659/0001-21,  neste  ato  representado(a)  por  seu  Presidente,  Sr(a).  ANTONIO  OTAVIANO
MENDES;

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 março de
2018 a 28 de fevereiro de 2019 e a data-base da categoria em 01º de março.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s)  categoria(s)  empregados em Instituto de
Beleza  e  Cabeleireiro,  Compra,  venda,  locação  e  Administração  de  Imóveis  Residenciais  e
Comerciais,  Trabalhadores  em Casas  de Diversões,  Edifícios  e  Condomínios,  Lavanderia,  ,  com
abrangência territorial em Conselheiro Lafaiete/MG.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO DA CATEGORIA

As partes ajustaram que os menores salários que poderão ser pagos à categoria profissional a par�r de 1º de
março de 2018  serão: de R$1.035,00 (um mil e trinta e cinco reais) , pelas empresas de qualquer porte sem
adesão ao Regime de Pisos Especiais - REPIS e R$990,00 (novecentos e noventa reais) mensais pelas micro e
pequenas empresas e micro empreendedores individuais, assim definidos pela legislação, com adesão ao Regime
Especial de Pisos Salariais – REPIS estabelecido por esta Convenção Cole�va de Trabalho.

PARÁGRAFO ÚNICO

Os salários  estabelecidos nesta  cláusula  não se  aplicam aos empregados durante  a  vigência  do  contrato de
experiência, sendo devido, a estes, o salário-mínimo nacional.

CLÁUSULA QUARTA - SALÁRIO MISTO – APLICAÇÃO
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Os empregados que percebem salário misto (parte fixa mais comissões) terão a correção ajustada na cláusula
sobre reajuste salarial a ser aplicada somente sobre a parte fixa do salário.

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS

CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE SALARIAL

A En�dade Patronal concede à categoria profissional representada pelo SETHOP/ER - Sindicato dos Empregados
em Turismo e  Hospitalidade de Ouro Preto e  Região,  no  dia  1º de março de 2018,  data-base  da  categoria
profissional, reajuste salarial sobre os salários vigentes no mês de aplicação do índice de proporcionalidade a
seguir:

MÊS DE

ADMISSÃO E

DE

INCIDÊNCIA

DO

REAJUSTE

ÍNDICE
FATOR DE

MULTIPLICAÇÃO

Até março-17 1,81% 1,0181

abril-17 1,66% 1,0166

maio-17 1,51% 1,0151

junho-17 1,35% 1,0135

julho-17 1,20% 1,0120

agosto-17 1,05% 1,0105

setembro-17 0,90% 1,0090

outubro-17 0,75% 1,0075

novembro-17 0,60% 1,0060

dezembro-17 0,45% 1,0045

janeiro-18 0,30% 1,0030

fevereiro-18 0,15% 1,0015

PARÁGRAFO ÚNICO

Deste reajuste poderão ser compensadas eventuais correções, espontâneas ou legais, e antecipações salariais,
concedidas no período de 1º de março de 2017 a 28 de fevereiro de 2018

Deste reajuste poderão ser compensadas eventuais correções, espontâneas ou legais, e antecipações salariais,
concedidas no período de 1º de março de 2017 a 28 de fevereiro de 2018.

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS

CLÁUSULA SEXTA - ENVELOPE DE PAGAMENTO

No ato do pagamento dos salários os empregadores deverão fornecer aos empregados envelope ou documento
similar que, contendo iden�ficação da empresa, discrimine os valores dos salários pagos e respec�vos descontos,
sendo que uma via, obrigatoriamente, ficará em poder do empregado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DIFERENÇAS SALARIAIS

As eventuais diferenças salariais decorrentes da aplicação da presente Convenção Cole�va de Trabalho poderão

Mediador - Extrato Convenção Coletiva http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualiza...

2 de 8 10/10/2018 18:58



ser pagas, sem acréscimos legais, da seguinte forma:

a) rela�vamente ao salário do mês de março de 2018, juntamente com o salário do mês de julho;

b) rela�vamente ao salário do mês de abril de 2018, juntamente com o salário do mês de agosto;

c) rela�vamente ao salário do mês de maio de 2018, juntamente com o salário do mês de setembro;

d) rela�vamente ao salário do mês de junho de 2018, juntamente com o salário do mês de outubro.

CLÁUSULA OITAVA - RECEBIMENTO DE CHEQUES

É vedado às empresas descontarem dos salários dos empregados as importâncias correspondentes a cheques
sem fundos recebidos de clientes, desde que o empregado tenha cumprido as normas da empresa quanto ao
recebimento de cheques.É vedado às empresas descontarem dos salários dos empregados as importâncias
correspondentes a cheques sem fundos recebidos de clientes, desde que o empregado tenha cumprido as
normas da empresa quanto ao recebimento de cheques.

ISONOMIA SALARIAL

CLÁUSULA NONA - SALÁRIO DO SUBSTITUTO

Fica garan�do ao empregado admi�do para função de outro dispensado sem justa causa, salário igual ao do
empregado de menor salário na função, sem considerar vantagens pessoais.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
ADICIONAL DE HORA-EXTRA

CLÁUSULA DÉCIMA - HORAS EXTRAS

As horas extraordinárias serão pagas com um adicional de 100% (cem por cento) sobre o salário-hora normal.

PARÁGRAFO ÚNICO

O percentual de que trata o caput desta cláusula aplica-se à hipótese do parágrafo quarto do ar�go 71 da CLT.

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - COMUNICAÇÃO DE DISPENSA

No ato da dispensa do empregado, a empresa deverá comunicá-lo por escrito.

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

ESTABILIDADE MÃE
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ESTABILIDADE GESTANTE

Será assegurada estabilidade provisória à empregada gestante a par�r do momento em que a gravidez se tornar
conhecida até 60 (sessenta) dias após o término da licença obrigatória do INSS.

PARÁGRAFO ÚNICO – A estabilidade prevista no caput desta cláusula não se aplica nos casos de contrato de
trabalho intermitente.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS
COMPENSAÇÃO DE JORNADA

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - COMPENSAÇÃO MENSAL DE HORAS EXTRAS

Faculta-se  às  empresas  a  adoção  do  sistema  de  compensação  de  horas  extras,  pelo  qual  as  horas  extras
efe�vamente  realizadas  pelos  empregados,  limitadas  a  2  (duas)  horas  diárias,  durante  o  mês,  poderão  ser
compensadas, no prazo de até 01 (um) ano após o mês da prestação da hora, com reduções de jornadas ou
folgas compensatórias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Na hipótese de, ao final do prazo do parágrafo anterior,  não terem sido compensadas todas as horas extras
prestadas, as restantes deverão ser  pagas como horas extras,  ou seja,  o valor da hora normal,  acrescido do
adicional  de horas  extras,  conforme previsto na cláusula  sobre as  horas extras desta  Convenção Cole�va de
Trabalho.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Caso concedidas pela empresa reduções de jornada ou folgas compensatórias além do número de horas extras
efe�vamente prestadas pelo empregado, essas não poderão se cons�tuir como crédito para a empresa, a ser
descontado após o prazo do caput.

JORNADAS ESPECIAIS (MULHERES, MENORES, ESTUDANTES)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - EMPREGADO ESTUDANTE

É assegurada a saída antecipada do empregado estudante, de curso regular, 2 (duas) horas antes do término do
expediente normal, nos dias de provas escolares, desde que avise o empregador com, no mínimo, 48 (quarenta e
oito) horas de antecedência, e comprove sua presença às provas, por declaração do estabelecimento de ensino.É
assegurada a saída antecipada do empregado estudante, de curso regular, 2 (duas) horas antes do término do
expediente normal, nos dias de provas escolares, desde que avise o empregador com, no mínimo, 48 (quarenta e
oito) horas de antecedência, e comprove sua presença às provas, por declaração do estabelecimento de ensino.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - JORNADA ESPECIAL DE 12 X 36 HORAS

Faculta-se a adoção do sistema de trabalho denominado "Jornada Especial", com 12 (doze) horas de trabalho por
36 (trinta e seis) horas de folga, ficando assegurado, o intervalo intrajornada de 01 (uma) hora para repouso e
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refeição.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Para os que trabalham sob a denominada "Jornada Especial de 12 x 36", as 12 (doze) horas serão entendidas
como normais, sem incidência de adicional referido na cláusula sobre horas extras, assim também  eventuais
reduções do intervalo intrajornada serão remunerados com base no valor  hora de trabalho normal,  ficando
esclarecido igualmente não exis�r horas extras no caso de serem ultrapassadas as 44 (quarenta e quatro) horas
semanais, desde que o excesso seja compensado na semana seguinte, o que é próprio desta "Jornada Especial".

PARÁGRAFO SEGUNDO

Para os que trabalham sob a denominada "Jornada Especial de 12 x 36" considera-se incluso na remuneração
mensal as verbas e eventuais compensações referentes aos descansos semanais remunerados e feriados.

Para os que trabalham sob a denominada "Jornada Especial de 12 x 36" considera-se incluso na remuneração
mensal as verbas e eventuais compensações referentes aos descansos semanais remunerados e feriados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - INTERVALO INTRA JORNADA

Faculta-se às empresas a redução do intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para
jornadas superior a seis horas.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - TRABALHO INTERMITENTE

Para  os  contratos  de  trabalho  intermitente,  durante  o  período  de  ina�vidade  ocorrerá  automa�camente  a
suspensão dos efeitos do contrato, ficando ajustado que a convocação para os serviços poderá ocorrer mediante
agendamento único para o trabalho em vários dias e horários.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O pagamento das parcelas previstas no art. 452-A, parágrafo 6º, da CLT poderão ser quitadas até o 5º (quinto) dia
ú�l do mês subsequente à prestação do serviço.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O trabalhador intermitente não será computado para fins de cálculo das cotas legais de aprendizes e portadores
de deficiência.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O  contrato  de  trabalho  do  trabalhador  intermitente,  terá  seus  efeitos  suspensos  durante  os  períodos  de
ina�vidade.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
UNIFORME

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - UNIFORME

Fica estabelecido que o empregador fornecerá, gratuitamente, uniforme ao empregado, quando de uso
obrigatório, inclusive calçados, se exigido de determinado �po.
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OUTRAS NORMAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DOENÇAS PROFISSIONAIS

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPENSA DE MÉDICO COORDENADOR

As empresas com mais de 25 (vinte e cinco) e menos de 50 (cinquenta) empregados, enquadradas no grau de
risco 1 ou 2, segundo o Quadro I da NR 4, ficam desobrigadas de indicar médico coordenador do PCMSO.

RELAÇÕES SINDICAIS
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS

As empresas, como meras intermediárias,  descontarão de todos os seus empregados filiados ao sindicato, a
importância equivalente a 6% (seis por cento) da remuneração do mês de julho de 2018, limitado o valor do
desconto a R$105,00 (cento e cinco reais), em prol do Sindicato Profissional, a Stulo de contribuição assistencial,
como deliberada pela assembleia geral da categoria, conforme ar�go 8 da Convenção 95 da OIT, realizando o
recolhimento por meio de guias próprias fornecidas pela En�dade Profissional, até 15 de setembro de 2018.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O recolhimento dos valores além dos prazos estabelecidos será acrescido de multa de 2% (dois por cento), juros
moratórios de 1% (um por cento) e atualização monetária pela variação do INPC.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Dentro  de  15  (quinze)  dias  do  desconto,  as  empresas  encaminharão  à  En�dade  Profissional  cópias  de
comprovação dos recolhimentos dos valores,  acompanhadas das  relações de empregados  contribuintes,  das
quais constem os salários anteriores e os corrigidos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA DAS EMPRESAS

As empresas vinculadas a esta convenção cole�va de trabalho, obrigam-se a recolher em favor do Sindicato do
Comércio  de  Conselheiro  Lafaiete,  uma importância  a  Stulo  de Contribuição  Confedera�va  para  custeio  do
sistema confedera�vo da representação sindical, como decidido em Assembleia Geral Extraordinária, e na forma
autorizada pelo ar�go 8º, inciso IV da Cons�tuição Federal, de acordo com a tabela seguinte:

Nº de
Empregados

Valor GCCP 2015

0 R$ 164,00

De 01 a 05 R$ 175,00

De 06 a 10 R$ 227,00

De 11 a 20 R$ 280,00

De 21 a 30 R$ 426,00

De 31 a 45 R$ 616,00

De 46 a 70 R$ 895,00

De 71 a 100 R$ 1.416,00

De 101 a 150 R$ 2.003,00

De 151 a 200 R$ 2.376,00
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Acima de 200 R$ 2.405,00

Micro
Empreendedor

Individual
(MEI)

R$ 49,00

PARÁGRAFO ÚNICO

A  Contribuição  Confedera�va  de  que  trata  esta  cláusula  deve  ser  recolhida  pela  empresa  ao  Sindicato  do
Comércio de Conselheiro Lafaiete até o dia 31 de maio de 2018.

A Contribuição Confedera�va de que trata esta cláusula deve ser recolhida pela empresa ao Sindicato do
Comércio de Conselheiro Lafaiete até o dia 31 de maio de 2018.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PATRONAL

As empresas vinculadas a esta convenção cole�va de trabalho, que se beneficiam direta ou indiretamente deste
instrumento, obrigam-se a recolher até o dia 31/08/2018, em favor do Sindicato do Comércio de Conselheiro
Lafaiete a Contribuição Negocial Patronal, obje�vando garan�r os recursos financeiros necessários à manutenção
das a�vidades da en�dade, especialmente as decorrentes das negociações cole�vas de trabalho.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O valor da Contribuição Negocial estabelecido pela Assembleia Geral que autorizou sua cobrança será de R$60,00
(sessenta reais) para os MEI – Microempreendedores Individuais; e de R$120,00 (cento e vinte reais) para cada
estabelecimento das demais empresas, acrescidos de R$15,00 (quinze reais) por funcionário.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Após a data limite para pagamento haverá acréscimo de multa de 2% (dois por cento) e de juros de mora de 1 %
(Hum por cento) ao mês, pro rata die, pelo pagamento em atraso;

PARÁGRAFO TERCEIRO

A comprovação do número de empregados deverá ser feita pela empresa, quando solicitada, por meio da GFIP -
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, em até 10 dias. 

A comprovação do número de empregados deverá ser feita pela empresa, quando solicitada, por meio da GFIP -
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, em até 10 dias.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - REGIME ESPECIAL DE PISO SALARIA – REPIS

Obje�vando conceder tratamento diferenciado e favorecido aos microempreendedores individuais – MEI,   às
empresas  de  pequeno  porte  (EPP)  e  às  microempresas  (ME)  definidas  e  enquadradas  em  conformidade  a
legislação do Simples Nacional, em prol da manutenção da a�vidade, fica ins�tuído o Regime Especial de Piso
Salarial – REPIS, que se regerá pelas normas adiante estabelecidas:

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Para adesão ao REPIS as empresas, definidas na forma do caput desta cláusula, deverão requerer a expedição de
Cer�ficado  de  Adesão  ao  REPIS  à  secretaria  do  Sindicato  do  Comércio  de  Conselheiro  Lafaiete,  mediante
formulário fornecido pela en�dade patronal, acompanhado de cópias das guias pagas das Contribuições Sindical,
Confedera�va e Negocial do exercício em questão.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
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O Cer�ficado de Adesão ao REPIS, terá validade durante o período de vigência dessa Convenção Cole�va de
Trabalho, desde que a empresa se mantenha enquadrada nos termos do caput.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Será  disponibilizada  a  lista  das  empresas  que  receberam  o  cer�ficado  de  adesão  ao  REPIS,  para  fins  de
fiscalização e controle.

DISPOSIÇÕES GERAIS
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - EFEITOS

E, para que produza os seus legais e jurídicos efeitos, a presente Convenção Cole�va de Trabalho foi celebrada
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, sendo levada a depósito e registro junto à Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego em Minas Gerais.

OUTRAS DISPOSIÇÕES

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - FISCALIZAÇÃO

A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais é autorizada a fiscalização da presente
Convenção Cole�va de Trabalho, em todas as suas cláusulas.A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego
em Minas Gerais é autorizada a fiscalização da presente Convenção Cole�va de Trabalho, em todas as suas
cláusulas.

BENTO JOSE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ANTONIO OTAVIANO MENDES
PRESIDENTE

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO, HOSPITALIDADE DE OURO PRETO E REGIAO

ANEXOS
ANEXO I - ASSEMLBLEIA DOS TRABALHADORES

Anexo (PDF)

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