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REAJUSTES/CORRE••ES SALARIAIS
CL•USULA QUARTA - CORRE••O SALARIAL
As empresas reajustar•o os sal!rios dos integrantes da categoria profissional dos empregados abrangidos pela
presente Convenç•o Coletiva de Trabalho mediante aplicaç•o do "ndice de 5,50 % (CINCO V#RGULA CINQUENTA
POR CENTO) sob os sal!rios vigentes em MAIO DE 2018
§ 1! As empresas poder•o compensar os adiantamentos legais ou espontâneos pagos no per"odo, salvo os
decorrentes de promoç•o, término de aprendizagem, transferência de cargo, funç•o, estabelecimento ou localidade
e equiparaç•o salarial determinada por sentença judicial transitada em julgado.
§ 2! Os empregados admitidos ap$s a data base, mês de maio ter•o a correç•o salarial aplicada na proporç•o do
tempo de serviço na empresa, respeitando o art. 461 e §§ da CLT e inciso XXX da CF/88.

PAGAMENTO DE SAL•RIO – FORMAS E PRAZOS
CL•USULA QUINTA - ANOTA••ES DE COMISS•ES
O empregador é obrigado a anotar, na CTPS, o percentual das comiss'es a que faz jus o empregado.

CL•USULA SEXTA - F"RIAS, 13! SAL•RIO E AVISO PR"VIO DOS COMISSIONISTAS
As férias, gratificaç•o natalina e verbas rescis$rias ser•o previamente corrigidas, monetariamente pelo INPC/IBGE,
entre a data de seu pagamento e a data do pagamento objeto do c!lculo, e ser! paga com a maior remuneraç•o
percebida durante o ano.

CL•USULA S"TIMA - CHEQUES SEM FUNDOS
N•o haver! desconto, na remuneraç•o do empregado, da importância correspondente a cheques sem fundos
recebidos quando na funç•o de caixa ou assemelhada, desde que cumpridas às normas regulamentares
estabelecidas previamente e por escrito.
Par#grafo $nico – N•o havendo regramento por escrito para recebimento de fatura através de cheque fica vedado
o desconto no sal!rio e remuneraç•o do empregado que recebeu a fatura através de cheque ou cart'es de crédito.

CL•USULA OITAVA - MULTA ATRASO DE PAGAMENTO
A empresa que n•o efetuar o pagamento de sal!rio do empregado dentro do prazo de 05 (cinco) dias *teis
subseqüentes ao mês vencido, pagar! multa em favor do empregado, em valor correspondente a 10% (dez por
cento) sobre o total dos sal!rios em débito até o vigésimo dia *til e 5% (cinco por cento) por dia no per"odo
subseqüente.

CL•USULA NONA - ANTECIPA••O DO 13! SAL•RIO
Antecipaç•o do percentual de 50% (cinqüenta por cento) do 13+ sal!rio aos empregados que requeiram por escrito,
até 10 (dez) dias antes do in"cio das férias.
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CL•USULA D"CIMA - QUEBRA DE CAIXA
Ao empregado que exercer a funç•o de caixa ou funç•o assemelhada é devido a t"tulo de quebra de caixa, o
adicional de 20% (vinte por cento), incidente sobre o seu sal!rio base.
Par#grafo $nico: A conferência de valores em caixa ser! realizada na presença do operador respons!vel e do
gerente ou seu substituto, dentro do turno de trabalho. Se houver impedimento, por determinaç•o superior, para o
acompanhamento da conferência, ficar! o empregado isento de responsabilidade por eventuais erros existentes.

CL•USULA D"CIMA PRIMEIRA - HORAS EXTRAORDIN•RIAS.
As horas extraordin!rias trabalhadas até o limite de 02 (duas) horas di!rias ter•o o acréscimo de 75% (setenta e
cinco por cento) e para as subseqüentes o acréscimo ser! de 100% (cem por cento), em relaç•o ao valor das horas
normais.
Par#grafo Primeiro: A remuneraç•o das horas extras dos empregados comissionistas, ser! calculada sobre o valor
total das comiss'es auferidas durante o mês, dividido pelo n*mero de horas normais e extras trabalhadas,
acrescendo-se ao valor hora, para efeito de c!lculo, o adicional de horas extras estabelecido nesta Convenç•o
Coletiva de Trabalho.

CL•USULA D"CIMA SEGUNDA - TRABALHO EM DOMINGOS E FERIADOS. PAGAMENTO DOS
SAL•RIOS
: devida a remuneraç•o em dobro do trabalho em domingos e feriados n•o compensados, sem preju"zo do
pagamento do repouso remunerado, desde que, para este, n•o seja estabelecido outro dia pelo empregador.

CL•USULA D"CIMA TERCEIRA - ADICIONAL NOTURNO
O trabalho noturno, realizado entre 22;00H e 05;00H, ser! remunerado com adicional de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da hora normal.

CL•USULA D"CIMA QUARTA - QUINQU%NIO
O Empregado que completar 05 (cinco) anos de trabalho ininterrupto na mesma empresa, ter! como bonificaç•o
quinquenal, um acréscimo de 5% (cinco por cento), sobre o seu sal!rio base mensal, acumul!vel à cada 5 anos de
trabalho completos.

CL•USULA D"CIMA QUINTA - VALE FARM•CIA
Mediante apresentaç•o de receita médica e orçamento do respectivo custo, os empregados que o requererem ter!
direito a adiantamento salarial para aquisiç•o de medicamentos, inclusive para seus dependentes, até o limite de
30% do sal!rio mensal.

CL•USULA D"CIMA SEXTA - EMPREGADOS NOVOS ADMITIDOS
Durante a vigência da presente convenç•o, os empregados admitidos n•o poder•o perceber remuneraç•o inferior à
dos empregados dispensados, desde que admitidos para trabalho da mesma natureza, exclu"das as vantagens
pessoais e dispensada a necessidade de comprovaç•o de experiência anterior.
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CL•USULA D"CIMA S"TIMA - RETEN••O DA CTPS. INDENIZA••O
Ser! devida ao empregado a indenizaç•o correspondente a 1 (um) dia de sal!rio, por dia de atraso, pela retenç•o
de sua carteira profissional ap$s o prazo de 48 horas.

CL•USULA D"CIMA OITAVA - C&PIA DO CONTRATO DE TRABALHO
O empregador se obriga a entregar a segunda via do contrato de trabalho ao empregado.

CL•USULA D"CIMA NONA - HOMOLOGA••ES NAS RESCIS•ES DE CONTRATO
As rescis'es de contrato de trabalho dos empregados que completarem 01 (um) ano de serviços prestados para o
mesmo empregador dever! ser homologadas no sindicato profissional.
Par#grafo $nico; As empresas que mantém Acordo de Flexibilizaç•o de Jornada de Trabalho (Banco de Horas)
independente do tempo de serviço do empregado na empresa, ficam obrigadas a Homologarem as rescis'es do
Contrato de Trabalho no Sindicato profissional.

CL•USULA VIG"SIMA - DOCUMENTOS PARA RESCIS•O
1. O pagamento das verbas salariais e indenizat$rias constantes do TRCT ser! efetuado no ato da assistência,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

em moeda corrente, cheque visado ou dep$sito em conta banc!ria<
Termo de Rescis•o Contratual em 05 vias
CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social, devidamente atualizada<
Carta de Demiss•o> 3 vias (aviso prévio ou pedido de demiss•o, dispensa por justa causa)<
Extrato anal"tico do FGTS ou para fins Rescis$rios, emitido pela CNS/CEF, e guias de recolhimento e RE
comprovando valores n•o dispon"veis em extrato<.
GRFC – guia de recolhimento da multa sobre o FGTS
Guia para o Beneficio do Seguro Desemprego - CD – Dispensa sem justa causa (exceto na Aposentadoria,
dispensa por justa causa e pedido de demiss•o)<
Atestado Sa*de Ocupacional - Demissional,
Ato Constitutivo da Empresa, com alteraç'es ou documento de representaç•o.
Comprovaç•o do pagamento das férias dos per"odos anteriores à data de demiss•o ou documentos que
comprovem a perda do per"odo<
Comprovaç•o dos descontos efetuados na rescis•o (Adiantamento, Falta, etc)
RAIS-ano base<
Documento demonstrativo das parcelas vari!veis, consideradas para o c!lculo dos valores pagos na
Rescis•o – (Ficha Financeira, Recibo de Sal!rio etc).

Par#grafo 'nico A falta dos documentos solicitados ensejar! a recusa na prestaç•o dos serviços de homologaç•o,
ciente o empregador de que o atraso no pagamento das verbas rescis$rias o sujeitar! à multa prevista no artigo 477
par!grafo

CL•USULA VIG"SIMA PRIMEIRA - AVISO PR"VIO
Ser! de acordo com a Lei 12.506 de 11 de outubro de 2011.
Par#grafo 'nico: O seu cumprimento ser! de 30 dias. Os dias restantes ser•o indenizados pela empresa.

CL•USULA VIG"SIMA SEGUNDA - AVISO PR"VIO ESPECIAL
Aos empregados que contarem com mais de 45 (quarenta e cinco) anos de idade fica garantido um aviso prévio de
45 (quarenta e cinco dias) dias. O per"odo excedente a 30 (trinta) dias ser! indenizado.
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CL•USULA VIG"SIMA TERCEIRA - CARTA AVISO DE DISPENSA FALTA GRAVE
O empregado dispensado sob alegaç•o de pr!tica de falta grave dever! ser avisado do fato, por escrito e contra
recibo esclarecendo-se claramente os motivos, sob pena de gerar presunç•o de dispensa imotivada.

CL•USULA VIG"SIMA QUARTA - CONTRATO DE EXPERI%NCIA - SUSPENS•O
O contrato de experiência fica suspenso à concess•o do benef"cio previdenci!rio, completando-se o tempo nele
previsto ap$s a cessaç•o do benef"cio referido.

CL•USULA VIG"SIMA QUINTA - ATIVIDADE CONTRATADA - DESVIO DE FUN••O
Fica vedado aos empregados exigirem dos trabalhadores a realizaç•o de atividades diversas daquelas
estabelecidas no contrato de trabalho.

CL•USULA VIG"SIMA SEXTA - ANOTA••O NA CARTEIRA PROFISSIONAL
As empresas ficam obrigadas a anotar na carteira de trabalho a funç•o efetivamente exercida pelo empregado,
observada a Classificaç•o Brasileira de Ocupaç'es (CBO).

CL•USULA VIG"SIMA S"TIMA - EMPREGADO SUBSTITUTO
Enquanto perdurar a substituiç•o que n•o tenha car!ter meramente eventual, o empregado substituto far! jus ao
sal!rio do empregado substitu"do.

CL•USULA VIG"SIMA OITAVA - ESTABILIDADE AO EMPREGADO SOB AUX(LIODOEN•A/ACIDENT•RIO
Ao empregado afastado do serviço por motivo doença, percebendo o respectivo benef"cio previdenci!rio, ser!
garantido o emprego e o sal!rio a partir da alta médica, por per"odo igual a 90 (noventa) dias.

CL•USULA VIG"SIMA NONA - GARANTIA DE SAL•RIO NO PER(ODO DE AMAMENTA••O
: garantido às mulheres no per"odo de amamentaç•o, o recebimento do sal!rio sem prestaç•o de serviços, quando
o empregador n•o cumprir as determinaç'es dos §§ 1+ e 2+ do art. 389 da CLT.

CL•USULA TRIG"SIMA - ALISTAMENTO MILITAR
A partir do conhecimento pelo empregado, de sua incorporaç•o ao serviço militar, ter! a mesma estabilidade no
emprego até 30 (trinta) dias ap$s a baixa no referido serviço. Do conhecimento de sua incorporaç•o, dar! ciência ao
empregador em 48 (quarenta e oito) horas.

CL•USULA TRIG"SIMA PRIMEIRA - ABONO DE FALTA AO EMPREGADO ESTUDANTE E
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VESTIBULANDO
A empresa abonar! e pagar! as faltas dos empregados estudantes e vestibulandos, para realizaç•o das provas em
cursos oficiais, assim como em concursos vestibulares, desde que pré-avisada 72 (setenta e duas) horas antes.

CL•USULA TRIG"SIMA SEGUNDA - GARANTIA AO ACIDENTADO COM SEQ)ELAS E
READAPTA••O
Ser! garantida aos empregados acidentados no trabalho, a permanência na empresa em funç•o compat"vel com
seu estado f"sico, desde que, ap$s o acidente, apresentem cumulativamente reduç•o da capacidade laboral
atestada pelo $rg•o oficial e que tenham se tornado incapaz de exercer a funç•o que anteriormente exerciam,
obrigados, porém, os trabalhadores nessa situaç•o a participar do processo de readaptaç•o e reabilitaç•o
profissional< quando adquiridos, cessa a garantia.

CL•USULA TRIG"SIMA TERCEIRA - ESTABILIDADE NA PR"-APOSENTADORIA
Ser•o garantidos o emprego e o sal!rio ao trabalhador que contar mais de 05 (cinco) anos de serviços prestados ao
mesmo empregador nos 24 (vinte e quatro) meses que antecederem a data em que se adquire o direito à
aposentadoria volunt!ria, ressalvado a dispensa por motivo disciplinar, pedido de demiss•o.

CL•USULA TRIG"SIMA QUARTA - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVID%NCIA SOCIAL *GPS.+ E
RAIS
As empresas se obrigam a encaminhar para o Sindicato Profissional c$pia das Guias da Previdência (G.P.S.) até 15
(quinze) dias ap$s o recolhimento da competência anterior.

CL•USULA TRIG"SIMA QUINTA - RELA••O DE EMPREGADOS
Obriga-se a empresa remeter a Entidade Profissional, quando solicitado, a relaç•o dos empregados pertencentes à
categoria.

CL•USULA TRIG"SIMA SEXTA - T"RMINO DA JORNADA EM HORARIO NOTURNO E TRANSPORTE
A Empresa fornecer! meios de transporte aos seus empregados quando a jornada de trabalho terminar ap$s as
22hs e o local n•o for atendido por transporte p*blico regular ap$s este hor!rio.

CL•USULA TRIG"SIMA S"TIMA - DISPENSA DO TRABALHO POR ATO DA EMPRESA
Quando o empregado for dispensado, em dia normal de trabalho, por ato unilateral da empresa, esta n•o poder!
exigir a compensaç•o ou reposiç•o das horas n•o trabalhadas. As interrupç'es do trabalho por responsabilidade da
empresa ou caso fortuito, n•o poder•o ser descontadas ou compensadas posteriormente.

CL•USULA TRIG"SIMA OITAVA - CURSOS E REUNI•ES OBRIGAT&RIOS
Os cursos e reuni'es obrigat$rios quando realizados fora do hor!rio normal, ter•o seu tempo remunerado como
trabalho extraordin!rio.
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CL•USULA TRIG"SIMA NONA - ESCALA DE FOLGA MENSAL
As empresas obrigam-se a organizar e fixar em lugar de f!cil acesso e visibilidade, a escala de folgas do mês, com
antecedência de trinta (30) dias.
Par#grafo $nico; A folga semanal do empregado deve ser concedida no m!ximo depois de seis dias de trabalho,
pode ocorrer em qualquer dia da semana e no prazo m!ximo de três semanas deve coincidir com o Domingo.

CL•USULA QUADRAG"SIMA - LICEN•A MATERNIDADE 0S TRABALHADORAS ADOTANTES
A empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoç•o de criança ser! concedida licença
maternidade nos seguintes termos;
a)De criança com até um ano de idade, o per"odo de licença ser! de 124 *cento e vinte+ dias<
b)De criança com um até quatro anos de idade, o per"odo de licença ser! de 90 (noventa) dias<
c)De criança com quatro anos até oito anos de idade, o per"odo de licença ser! de 60 (sessenta) dias.
Par#grafo 'nico; A licença-maternidade ser! concedida mediante apresentaç•o do termo judicial de guarda à
adotante ou guardi•.

CL•USULA QUADRAG"SIMA PRIMEIRA - ABONO DE FALTA PARA CONSULTA M"DICA OU
INTERNA••O HOSPITALAR DE DEPEND
Ser! abonada e remunerada a falta do (a) trabalhador (a) no caso de necessidade de acompanhamento em
consulta médica ou na Internaç•o hospitalar de dependente até 18 (dezoito) anos de idade ou inv!lido, mediante
comprovaç•o por declaraç•o médica.

CL•USULA QUADRAG"SIMA SEGUNDA - ATESTADO MEDICOS E ODONTOL&GICOS
Os atestados fornecidos por médicos e dentistas credenciados pelo SUS, particulares ou do Sindicato da categoria
profissional, ser•o aceitos pela empresa, bem como, os fornecidos pelos $rg•os de sa*de federais, estaduais,
municipais e conveniados com o INSS, obedecidas às exigências da Portaria MPSA3291/84, isto é, com carimbo,
assinatura do profissional.

CL•USULA QUADRAG"SIMA TERCEIRA - TRANSPORTE DE ACIDENTADOS, DOENTES E
PARTURIENTES
Obriga-se o empregador a solicitar aos $rg•os p*blicos competentes socorro ao empregado que sofrer acidente de
trabalho, mal s*bito ou parto, desde que ocorram no hor!rio de trabalho ou em consequência deste.

CL•USULA QUADRAG"SIMA QUARTA - RENEGOCIA••O
As mudanças determinadas na pol"tica econômica e salarial, por parte do Governo Federal, ensejar•o a
renegociaç•o dos termos deste instrumento normativo, no que se refere às cl!usulas que forem atingidas por tais
mudanças.

CL•USULA QUADRAG"SIMA QUINTA - REGULAMENTO DO CONTRATO DO PROFISSIONAL
PARCEIRO
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Regulamentos e responsabilidades do Sal•o parceiro
O Sal•o parceiro contribu"r•o com uma taxa administrativa referente ao seu registro do contrato de parceria junto
ao sindicato Patronal, sendo R@150,00 (cento e cinquenta) reais referente a uma taxa *nica de administraç•o
referentes a homologaç•o .
- Rescis•o do contrato de parceria;
Havendo desligamento do profissional parceiro da empresa em quest•o citada no contrato, cabe ao mesmo
Revogar o seu contrato de parceria perante os Sindicatos (Patronal e Laboral).
Documentos necess!rios para o registro dos contratos de parceria no sindicato;
O profissional parceiro dever! trazer no ato da homologaç•o de seu contrato de parceria um xerox do certificado ou
diploma de conclus•o da !rea de atuaç•o reconhecido por uma entidade qualificada na !rea da beleza , no caso de
n•o haver este reconhecimento nos documentos profissionais o mesmo dever! passar por uma reciclagem no
(Sibecesc)ou escolas conveniadas ao Sindicato dos institutos de beleza cabeleireiros e esteticistas do estado de
Santa Catarina , o qual reconhecera o mesmo como profissional na !rea especificada no contrato de parceria (
mediante sua aprovaç•o na reciclagem ) .
O Sibecesc se responsabiliza a fornecer o certificado de qualificaç•o ou um diploma de qualificaç•o assim o
reconhecendo como profissional na !rea de atuaç•o especificada no contrato de parceria .
O contrato de parceria dever! ser entregue a os Sindicatos Patronal e Laboral em três vias com os mesmos teores
do contrato Sal•o parceiro e profissional parceiro. Os contratos de sal•o parceiro e profissional parceiro tem
validade de um ano a contar da data de fechamento do contrato sal•o parceiro e profissional parceiro.

JORNADA DE TRABALHO – DURA••O, DISTRIBUI••O, CONTROLE, FALTAS
COMPENSA••O DE JORNADA
CL•USULA QUADRAG"SIMA SEXTA - CURSOS E REUNI•ES OBRIGAT&RIOS
Ser! afixado na empresa quadro de avisos da Entidade Profissional, para comunicados de interesse dos
empregados, vedados os de conte*do pol"tico-partid!rio ou ofensivo.

RELA••ES SINDICAIS
OUTRAS DISPOSI••ES SOBRE REPRESENTA••O E ORGANIZA••O
CL•USULA QUADRAG"SIMA S"TIMA - LIBERA••O DE DIRIGENTE SINDICAL
Os dirigentes sindicais ser•o liberados para comparecimentos em Assembléias ou reuni'es sindicais durante cinco
(05) dias por ano, sucessivos ou intercalados, sem ônus para o empregado.

CL•USULA QUADRAG"SIMA OITAVA - CUSTEIO SINDICAL PROFISSIONAL
Em cumprimento ao deliberado pelos empregados da categoria nas Assembleias extraordin!rias, a empresa
descontar! mensalmente de todos os seus empregados, abrangidos pela presente CCT, a importância equivalente a
0,75% (zero por cento e setenta e cinco centésimos), a incidir sobre o sal!rio base tendo como limite m!ximo o valor
previsto no IV grupo do sal!rio m"nimo regional de Santa Catarina - Lei Complementar n. 459/2009, alterado
anualmente através de Lei Complementar, a t"tulo de Custeio Sindical Profissional, recolhendo as respectivas
importâncias em favor do Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Restaurantes, Bares, Lanchonetes e de Turismo e
Hospitalidade da Grande Florian$polis, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao do desconto, em boleto banc!rio,
fornecido pelo mesmo.
§1! A empresa que n•o receber o boleto dever! retir!-lo na sede do SITRATUH/FLORIANKPOLIS ou solicit!-lo
através do telefone (048) 3952-0305 ou email sitratuhWsitratuh.org.br
§2! O recolhimento do CUSTEIO SINDICAL PROFISSIONAL efetuado fora do prazo mencionado no caput acima,
ser! acrescido da multa de 10% (dez por cento), além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
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§3! Est5o isentos do Custeio Sindical Profissional todos os associados da entidade sindical.
Direito de oposiç5o; Ser! garantido ao empregado n•o sindicalizado o direito de oposiç•o ao desconto da
Contribuiç•o desde que o faça de pr$prio punho, pessoalmente, munido de documento de identificaç•o e CPF, até o
dia 10 no mês previsto para o desconto, conforme deliberaç•o das Assembléias Gerais. Oposiç•o levada a efeito
mediante listas, mesmo enviadas ao Sindicato profissional através de cart$rio, ser•o consideradas desacato à
Assembleia Geral e nulas de pleno direito, na forma do art. 9+ da Consolidaç•o das Leis do Trabalho. As empresas
enviar•o ao Sindicato Profissional, até o dia 30 do mês subsequente ao do desconto, a relaç•o dos empregados
contribuintes.

CL•USULA QUADRAG"SIMA NONA - CONTRIBUI••O ASSISTENCIAL PATRONAL
AS Empresas abrangidas pela presente Convenç•o Coletiva de Trabalho ficam obrigadas a recolher,em duas
parcelas, respectivamente nos meses de maio e Agosto, pag!veis no mês e recolhidas em conta corrente da caixa
Econômica Federal sob o n.+ Ag 2979 op 003 c/c 1242-8, conforme tabela abaixo;

Institutos de Beleza, Esteticistas – Sem Empregados
R@ 50,00 POR ANO
Institutos de Beleza, Esteticistas – Até 03 Empregados
R@ 80,00 POR ANO
Institutos de Beleza, Esteticistas – Até 10 Empregados
R@120,00 POR ANO
Institutos de Beleza, Esteticistas – Mais de 10 Empregados R@150,00 POR ANO

CL•USULA QUINQUAG"SIMA - PROGAMIA BENEFICENTE E ASSISTENCIAL PATRONAL
– PROGAMA BENEFICIENTE E ASSISTENCIAL PATRONAL<
Por decis•o da Assembleia Geral Extraordin!ria das empresas integrantes da categoria representada pelo Sindicato
SIBECESC realizada em 2019, foi aprovada a instituiç•o da Contribuiç•o Beneficente e Assistencial Patronal,
prevista no Artigo 513 da CLT.
A Contribuiç•o dever! ser recolhida pelas Empresas no valor de R@ 30.00 (trinta) reais por mês, sendo o 1° mês
descontado do valor do Contrato do sal5o Parceiro e dever! ser recolhida, por CNPJ, através de sistema pr$prio
dispon"vel pelo SIBECESC. O recolhimento dever! ser realizado até o 5° dia *til do mês, ap$s o vencimento, o
recolhimento dever! ser feito com acréscimo de multa de 2% (dois por cento) e de juros morat$rios de 0,5% (meio
por cento) por mês de atraso<
O SIBECESC se compromete a manter um convênio de descontos de assistência médica, odontol$gica, laboratorial,
farm!cia e cursos de qualificaç•o e reciclagem com descontos de até 50% através da Unicamed, para os
empres!rios e profissionais parceiros.
Informaç'es para contato; Fone; OI
(48) 34300407 OI (48) 984829422 TIM (48) 999241306 Email; sibecescpatronal_scWoutlook.com https//radiosibecesc2.webradiosite.com

DISPOSI••ES GERAIS
OUTRAS DISPOSI••ES
CL•USULA QUINQUAG"SIMA PRIMEIRA - MULTA - OBRIGA••O DE FAZER
As empresas que descumprirem as cl!usulas estipuladas neste instrumento Coletivo de Trabalho ficam sujeitas ao
pagamento de multa equivalente a 20% (vinte por cento), acrescidos de correç•o monet!ria, a incidir sobre a
remuneraç•o dos empregados prejudicados, das custas processuais e honor!rios advocat"cios. O valor da
penalidade aplicada reverter! em favor do Sindicato dos Trabalhadores na ren*ncia pelos empregados.
Par#grafo 'nico: A multa prevista no caput n•o se aplica ao descumprimento de cl!usulas com penalidade pr$pria.
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As empresas remeter•o ao sindicato profissional o comprovante de dep$sito da contribuiç•o sindical, acompanhado
de relaç•o nominal dos empregados, indicando a remuneraç•o que serviu de base para o desconto, até o décimo
dia subseqüente ao recolhimento do respectivo valor no estabelecimento banc!rio, conforme § 2+ do artigo 583 da
CLT.

CL•USULA QUINQUAG"SIMA SEGUNDA - CUMPRIMENTO
As partes comprometem-se a observar aos dispositivos ora pactuados, ficando certo que à parte infratora incorrer!
nas penalidades previstas nesta Convenç•o Coletiva de Trabalho e na legislaç•o vigente.

CL•USULA QUINQUAG"SIMA TERCEIRA - A••O DE CUMPRIMENTO
Fica reconhecida a legitimidade processual da entidade sindical profissional de grau superior perante a Justiça do
Trabalho, para ajuizamento de aç•o de cumprimento independente de relaç•o de empregados ou autorizaç•o ou
mandado dos mesmos, em relaç•o a quaisquer cl!usulas desta convenç•o.
Florian$polis (SC), 18 de julho de 2019

HENRIQUE BUBLITZ
PRESIDENTE
FEDERACAO DOS TRAB. EM TURISMO, HOSPITALIDADE E DE HOTEIS, REST., BARES E SIMIL. NO ESTADO DE
SANTA CATARINA

LUCIANO JUAREZ DA SILVA PAIM
PRESIDENTE
SINDICATO DOS INSTITUTOS DE BELEZA, CABELEREIROS ESTETI

ANEXOS
ANEXO I - CONTRIBUI••O NEGOCIAL
Contribuiç5o Negocial Profissional
Em cumprimento ao deliberado pelo Conselho de Representantes da FETRATUH/SC na Assembléia Geral
extraordin!ria, realizada no dia 25.02.2019, as empresas descontar•o de todos os seus empregados, abrangidos
pela presente Convenç•o Coletiva de Trabalho, a importância equivalente a 3% (três por cento), nos meses de maio
e agosto de 2019, e de 4% (quatro por cento) no mês de novembro/2019, a incidir sobre o sal!rio base percebido
pelo empregado nos respectivos meses, a t"tulo de CONTRIBUIYZO NEGOCIAL PROFISSIONAL, recolhendo as
respectivas importâncias em favor da FEDERA••O DOS TRABALHADORES EM TURISMO, HOSPITALIDADE E
DE HOT"IS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DE SANTA CATARINA-FETRATUH-SC, até o
dia 10 (dez) do mês subseqüente ao do desconto, em boleto banc!rio pré-preenchido, fornecido pelo mesmo.
Par!grafo Primeiro - A empresa que n•o receber o boleto até o *ltimo dia de maio, agosto e novembro dever! retir!la na sede da FETRATUH-SC ou solicit!-la através do telefone (048) 3224-2058, e-mail fetratuhWfetratuh.com.br.
Par!grafo Segundo – O recolhimento da CONTRIBUIYZO NEGOCIAL PROFISSIONAL efetuado fora do prazo
mencionado no caput acima, ser! acrescido da multa de 0,3333% ao dia, limitado a 20% (vinte por cento), além de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.
Par!grafo Terceiro; Até o dia 30 do mês subseqüente ao do desconto, as empresas enviar•o à FETRATUH a
relaç•o dos empregados contribuintes, em formul!rio também fornecido pela Federaç•o.
Par!grafo Quarto; O empregado poder! opor-se ao desconto da contribuiç•o negocial profissional no prazo de 10
(dez) dias que antecederem ao desconto, mediante manifestaç•o por escrito, com comparecimento pessoal na sede
da Federaç•o ou através de correspondência com Aviso de Recebimento (AR), encaminhando a c$pia da mesma
ao respectivo empregador. A manifestaç•o do direito a oposiç•o ser! respeitada a partir da comunicaç•o por escrito
ou por correspondência via AR.
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ANEXO II - ATA
Anexo (PDF)
A autenticidade deste documento poder! ser confirmada na p!gina do Ministério da Economia na
Internet, no endereço http;//www.mte.gov.br.
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