
TERMO ADITIVO À 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 

SINDHOTÉIS-BA/SHRBS 

NÚMERO DE REGISTRO DO INSTRUMENTO PRINCIPAL: BA000185/2018 

TERMO ADITIVO DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO que entre si celebram, de 
um lado, o SINDICATO DOS HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DA 
CIDADE DO SALVADOR E LITORAL NORTE, CNPJ 15.246.291/0001-70, com sede na 
Av. Tancredo Neves, n° 274, salas 305/6/7 do Bloco B, condomínio Centro Empresarial 
Iguatemi, nesta Capital e de outro lado o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 
HOTÉIS, APART-HOTÉIS, RESIDENCE-HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E 
SIMILARES DA CIDADE DO SALVADOR E DOS MUNICÍPIOS DE LAURO DE 
FREITAS, SIMÕES FILHO, CAMAÇARI, DIAS D'AVILA, MATA DE SÃO JOÃO, 
CATU, ALAGOINHAS, 1TANAGRA, ENTRE RIOS, CARDEAL DA SILVA, CONDE, 
ESPLANADA E JANDAÍRA/BA, CNPJ: 14.760.631/0001-13, com sede na Rua da Faísca, n° 
31, Largo 2 de Julho — Centro, também nesta Capital, neste ato representados por seus 
Presidentes, respectivamente, Paulo Henrique Rossi de Meneses, CPF n° 093.707.838-73, e 
Almir Pereira da Silva, CPF n° 427.372.575-49, em observância à cláusula primeira do 
instrumento principal e em consonância com a legislação trabalhista em vigor, nos termos 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — REAJUSTE SALARIAL 
Aos trabalhadores em estabelecimentos integrantes da Categoria Econômica, localizados no 
Município de Salvador e demais Municípios incluídos na base territorial do Sindicato Patronal, 
os empregadores concederão, em 01 de janeiro de 2019, um reajuste salarial equivalente a 
3,43% (três vírgula quarenta e três por cento) sobre os salários vigentes em dezembro de 2018. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Não serão compensados os aumentos salariais deferidos pela 
empresa em decorrência de promoção por antiguidade ou merecimento, término de 
aprendizagem, transferência de cargo, função ou equiparação salarial decorrente de sentença 
transitada em julgado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — As diferenças salariais decorrentes da aplicação dos índices de 
reajuste de todas as cláusulas econômicas previstas no presente termo aditivo, relativas ao mês 
de janeiro do corrente exercício, deverão ser quitadas integralmente até o 50  dia útil do mês de 
março de 2019. 

CLÁUSULA SEGUNDA — PISOS SALARIAIS. 
A partir de 01 de janeiro de 2019, nenhum trabalhador nos estabelecimentos já identificados na 
cláusula primeira poderá receber salário-base mensal inferior aos valores a seguir fixados: 

a) R$ 1.082,00 (mil e oitenta e dois reais) para trabalhadores nos meios de hospedagem 
que estavam classificados pela EMBRATUR na categoria 5 (cinco) estrelas até 28 de 
fevereiro de 1997 e para os que, a partir daquela data, forem ou vierem a ser 
classificados na categoria "Luxo Superior", convencionando-se como piso "A" tal 
classificação; 



R$ 1.025,00 (mil e vinte e cinco reais) para os trabalhadores nos meios de hospedagem 
que estavam classificados pela EMBRATUR nas categorias 4 (quatro) estrelas e 3 (três) 
estrelas até 28 de fevereiro de 1997 e para os que, a partir daquela data, forem ou 
vierem a ser classificados nas categorias "Luxo" e "Standard Superior", 
convencionando-se como piso "B" tal classificação; 

R$ 1.009,00 (mil e nove reais) para os trabalhadores de hotéis e pousadas com até 20 
(vinte) empregados, bem como a todo o segmento de bares e restaurantes, 
convencionando-se como piso "C" tal classificação. 

CLÁUSULA TERCEIRA — ANUÊNIO. 
A partir de 01 de janeiro de 2019, o adicional por tempo de serviço, na forma de anuênio, será 
pago mensalmente, à razão de R$ 18,00 (dezoito reais), por ano completo de serviços prestados 
ao mesmo empregador. 

CLÁUSULA QUARTA — QUEBRA DE CAIXA. 
A partir de 01 de janeiro de 2019 a gratificação por quebra de caixa, devida aos que exercem a 
função de caixa, será paga à razão de R$ 36,00 (trinta e seis reais) 

CLÁUSULA QUINTA — RESCISÕES DE CONTRATO: Devem ser homologadas 
obrigatoriamente no Sindicato Laborai as rescisões dos contratos de trabalho que contem com 
12 meses ou mais de serviço para o mesmo empregador no prazo de 10 (dez) dias contados do 
término do contrato de trabalho respectivo, mediante apresentação dos seguintes documentos: 

a)Termo de Rescisão Contratual em 05 vias; 
b)CTPS- Carteira de Trabalho e Previdência Social, devidamente atualizada; 
c)Carta de Demissão em 02 vias ( aviso prévio, pedido de demissão ou dispensa por justa 
causa); 
d)Extrato analítico do FGTS ou para fins rescisórios, emitido pela CNS/CEF, e guias de 
recolhimento e RE comprovando valores não disponíveis em extrato; 
e)GRFC- Guia de Recolhimento da multa sobre o FGTS; 
°Comunicado de Dispensa (CD) para fins de Seguro-Desemprego (exceto na aposentadoria, 
dispensa por justa causa e pedido de demissão); 
g)Atestado de Saúde Ocupacional/ Demissional ; 
h)Comprovação do pagamento das férias dos períodos anteriores à data de demissão ou 
documentos que comprovem a perda do período; 
i)Comprovação de descontos efetuados na rescisão como: falta, adiantamento, etc ; 
j)Apresentação das guias de recolhimento das Taxas de Contribuição Negociai Laborai e 
Patronal e Taxa de Contribuição Sindical Patronal, anteriores a data de desligamento do 
empregado, sob pena de pagamento de multa no valor equivalente e de comunicação do fato 
pelo Sindicato Laborai ao Sindicato Patronal. Constituirá documento de prova da não quitação o 
comunicado feito pelo Sindicato Laborai. 
k)Documento demonstrativo das parcelas variáveis, consideradas para o cálculo dos valores 
pagos na Rescisão 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — A falta de documentos relacionados nesta clausula 
impossibilitará a homologação, ciente o empregador de que o atraso no pagamento das verbas 
rescisórias o sujeitará, a partir de 01/01/19, à multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a ser paga ao 
SINDICATO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica convencionado que as rescisões de contrato homologadas 
pelo sindicato profissional importam em quitação exclusivamente dos valores e verbas 
efetivamente pagos no ato da homologação em dinheiro, comprovante de depósito bancário ou 
cheque visado, revestindo referida quitação de segurança jurídica as relações de trabalho, 



evitando-se desnecessárias ações jurídicas decorrentes da falta de orientação ao empregado e 
empregador. 

PARAGRAFO TERCEIRO — Os empregadores deverão arcar, a partir de 01/01/19, com os 
seguintes valores abaixo discriminados por cada homologação, por empregado, a serem pagos 
ao SINDICATO no ato do procedimento, visando cobrir os gastos administrativos e custos 
operacionais do procedimento realizado: 

R$ 50,00 (cinquenta reais), para rescisões de contrato de trabalho de trabalhadores que 
percebiam, na data de seu desligamento da empresa, o piso "A", ou valor superior ao 
mesmo, da categoria previsto em norma coletiva; 

R$ 40,00 (quarenta reais), para rescisões de contrato de trabalho de trabalhadores que 
percebiam, na data de seu desligamento da empresa, até o piso "B" da categoria previsto 
em norma coletiva; 

R$ 30,00 (trinta reais), para rescisões de contrato de trabalho de trabalhadores que 
percebiam, na data de seu desligamento da empresa, até o piso "C" da categoria previsto 
em norma coletiva; 

PARÁGRAFO QUARTO — A não observância do disposto no caput da presente cláusula 
sujeitará a empresa infratora à multa equivalente ao valor do piso salarial da categoria e, 
ultrapassados 60 (sessenta) dias, multa adicional equivalente ao salário diário do trabalhador, 
por dia de atraso, salvo quando o retardamento ocorrer por motivos alheios à vontade do 
empregador ou por culpa do trabalhador, valores tais por empregado e em benefício do mesmo, 
além do disposto no parágrafo terceiro da cláusula sexta do presente termo aditivo. 

PARÁGRAFO QUINTO — As multas discriminadas no parágrafo quarto da presente cláusula, 
quando cabíveis, deverão ser pagas no ato da homologação, sob pena de inviabilização da 
mesma no sindicato laborai. 

CLÁUSULA SEXTA — HORAS EXTRAS 
A partir de 01/01/19, em relação às horas extraordinárias trabalhadas pelos empregados, 
remuneradas pelos empregadores com o acréscimo de 85% (oitenta e cinco por cento) sobre o 
valor do salário/hora norma, serão aplicáveis as disposições dos parágrafos da presente cláusula. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Fica convencionado entre os Sindicatos Acordantes que não 
será devido o pagamento de horas extraordinárias quando o excesso de horas trabalhadas em um 
dia for compensado com a correspondente redução em outro dia, de maneira que não exceda, no 
período de 100 (cem) dias a soma das jornadas semanais de 44 (quarenta e quatro) horas de 
trabalho previstas em lei, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 (dez) horas diárias. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As empresas que adotarem o sistema de compensação se 
comprometem a fornecer mensalmente aos seus trabalhadores o 	demonstrativo das horas 
compensadas e/ou a compensar, bem assim a comunicar ao trabalhador os 	dias de folgas 
a compensar com 72 (setenta e duas) horas de antecedência. 

PARÁGRAFO TERCEIRO — A inobservância, por parte das empresas, do cumprimento 
efetivo das disposições discriminadas na cláusula quinta do presente termo aditivo (relativas às 
homologações no sindicato laboral das rescisões de contrato de trabalho) torna irregular o uso 
do banco de horas previsto na presente cláusula, implicando o pagamento como extraordinárias 
das horas trabalhadas além dos limites legais nos termos do caput da presente cláusula e 
sujeitando os responsáveis às penas da lei. 



CLÁUSULA SÉTIMA — As partes comprometem-se a em conjunto ou isoladamente promover 
o depósito de uma via do presente termo aditivo de convenção coletiva na Superintendência 
Regional do Trabalho da Bahia para fins de registro e arquivo, na forma do artigo 614 da CLT. 

CLÁUSULA OITAVA — A vigência do presente instrumento será de 01/01/2019 a 31/12/2019. 

Salvador, 14 de fevereiro 
2019 

r sidente 
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Pr sidente 

SINDICATO DOS HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DA CIDADE 
DO SALVADOR E LITORAL NORTE. 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

