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TERMO AD|TIVO À CONVENçÃO COLETTVA DE TRABALHO 2O17t2O1g

- Assistência

Funerária

-

Traz nova rcdação à cláusula 20' do Termo Aditivo
à Convençào Coletiva de Ttabalho assinado em 4
de setembro de 2018, que trata sobre a assistância

ÍuneÉia

As partes ora signatárias, de um lado, representando a categoria proÍissional, o

SINTHORESP - Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Apart Hoteis, Motéis, Flats, pensões,
Hospedarias, Pousâdas, Restaurantes, Churrascarias, Cantinas, pizzarias, Bares, Lanchonetês,
Sorveleriâs, ConfeitaÍias, Docerias, Buíets, Fâst-Foods ê Assemelhados dê São paulo e Rêgião
(cNPJ 62.657.168/0001 -21 ),

e de outro lado, como reprêsentantes da categoriâ econômica,

SINDRESBAR

-

Sindicato

de

Restaurantes. Bârês

e

Similares

de São Paulo (CNPJ

17.090.637/0001-19),

-

e

Sindicato de Hotéis
Meios de Hospedagem de Sáo Paulo (CNPJ
62.648.209/0001-13),
e
FHORESP - Federação dê Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São pauto
(cNPJ 58.1 09.47110001 -1 2),
SINDHOTÉ|S.SP

por meio de seus respectivos presidentes, e em função de suas bases terÍitoriais e respectivas
representaçóes, ajustam o presente TERMO AOlTlvO À CoNVENçÃo COLETIVA DE
TRABALHO DE 2017/20í9, nas cláusutas e condiçóes a seguir transcritas:
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cLÁusuLA 2.. ABRANGÊNctA
presente Termo Aditivo à Convenção Coletivâ de Írcbalho 201712019 aplica-se aos
empregadores e empregados em restaurantes, lanchonetes, bâres e similares, e nos municípios
em intersecçáo com o que consta no Registro Sindicâl das partes convenentes, ou seja, Sáo
Paulo, Guarulhos, ltapêcêricá da Serra. Atibaiâ, Biritiba Mirim, Bom Jesus dos peÍdôes, Brás

O

Cubas, Arujá, Câieiras, Cabrêúvê, Cotia, Embu das Artes, Embu Guaçu, Ferraz dê Vasconcelos,
Francisco l\,lorato, Franco da Rochâ, ltaquaquecetuba, JoÍdânésia, Juquitiba, i,lairiporã, Mogidâs
Cruzes, Nazaré Paulista, Poá, Salêsópolis, Suzano, Taboáo da SeÍra e Vargem Grande Paulista.
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cLÁUSULÂ 3.. APERFEIçoAMENTo DA REDAçÃo DA CúUSULÂ 20. Do TERMo ADITIvo
ANTERIOR
Mediante o permissivo conferido pelo art. 6'1í-A da CLI combinado com cláusula g7a da
Convenção Coletivâ de Trubalho 201712019, a cláusula 20á do Termo Aditivo â Convençao
Coletiva de Trcbalho 201712019, assinado em 4 de setembro de 2018 e que trata sobre a
assistência funerária, passará a constar com a seguinte redaçáo:

cLÁusuLA

20..

AssrsrÊNCIA FUNERTiRTA

O sindicato pÍolissional, por meio de convênio com empresa especializada, fomece âssistênciâ
funerária cm favor dos integrantes de seu quadro assooiâtivo, para custcio de despesas

funerárias em caso de óbito do empregado-associado, em favor da familia do falecido e
consoanlc as regms dispostas no memorial descritivo disponivel no site do SINTHORESP À
pâÍir de 0l/01/2019, as empresas que não possuirem o Termo de Enquadramento nos Pisos
Diferenciados - ou seja, aquelas que se enquadrâm na faixa do piso salârial normal - ficam
obrigâdas a aderir â esle plano de assistênciâ, de modo que lal beneficio seja estendido a todos
os trabalhadores vinculados a estas empresas, sindicalizados ou não.

§ L" Para maoutençâo do benofic io. as empresas pagarào o valor mensal de Rg I 0,00 (dez) reais
poÍ cmprcgado que possuir, por meio de boleto a scr obtido no site do SINTHORESP,
encaminharào mensalmente a respectiva relaçào de empregados, paÍa que a €mpÍcsa conveni
possâ realizâÍ sua obrigaçào contratual de prestaÍ â assistência fune.áriâ sempre que acionada.l
§ 2." Assegurâ-se a todos os trabâlhâdores dâ câtegoria prolissional, sem disainção. o direito de
incluir seus dcpendentes no beneficio. desde que pagucm o valor de R$ 10,00 (rlez reais) paia

cadâ dependente, inscrevendo-os diretâmente no sindicâto profissional, que patrocina

convênio,
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CLÁUSULA.t.. RATIFICAçÃO DAS DEMAIS cúUSULAS coNvENcIoNAIs
Todas as cláusulas da Convenção Coletiva de rraball]o 201712019, da CCT Especíílca das
Gorjetas 20'18/2020 e do Termo Aditavo à ConvenÉo Coletiva de Trabalho 201712019, este
assinado em 4 de sêtembro de 2018, ícêm ratificadas em sua integralidade, como se aqui
eslivessem transcritas, exceto no que conflitar com as disposiçóes do presente Termo Aditivo.

CúUSULA 5.. ADvERTÊNch
O descumprimento das regras do presente Termo Aditivo, bem como das demais normas coletivas
vigentes, descritas na cláusula anterior, será obieto das competentes ações colêtivas por

substltulÉo processuala serem propostas pelo slndlcaio proflssional, visando a reparação
dos

sados, além de honoráíos advocatícios, juros de mora e coÍTeÉo monetária.

São Paulo,

1o

de janeiro de 2019.
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FRANCISC
NS LACEROA
Presidente do SINTHORESP
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Pelas entidades sindic€is patronais
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wlLSON LUIZ PINTO

Presidenle do SINDRESBAB-
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NELSON DE ABREU PINTO
Presidente do SINDHOTÉIS-SP e da FHORESP

Pela conÍederação patronal ânuente

DIAS
Vice-Presidente Jurídaco da CNTur

