
 
Ilma Sra. Dra. 
NEUSA DE AZEVEDO 
D. D. Delegada Regional do Trabalho/RS. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

                            SINDICATO DAS EMPRESAS DE TURISMO DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO SUL com sede à Rua Vigário José Inácio 368/801, em Por-
to Alegre, RS, inscrito no CNPJ sob o nº 92 957 224/0001-04, com registro no 
Ministério do Trabalho – CNES sob o nº101. 845 de 1968, registrada no livro 47, 
fl. 70, tendo abrangência estadual e base territorial em todo o Rio Grande do Sul, 
por seu representante legal - presidente – Carlos Alberto Krause CPF 

053.152.390-04, juntamente com o SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TU-

RISMO E HOSPITALIDADE DE RIO GRANDE, entidade sindical, com sede na 
Cidade de Rio Grande, sito Rua República do Líbano n° 65 - Centro – Rio Gran-
de/RS, inscrito no CNPJ nº 94874955/0001-11, com registro no Ministério do Tra-
balho através de Carta Sindical registrada sob o nº 4.419, do livro nº 11, folha 65, 
com base territorial em Rio Grande, Santa Vitória do Palmar e São José do Norte, 
por seu representante legal – Presidente – José Valceu Moteiro Graminho, RG 
9015877138 SSP/RS, em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa S-
RT/TEM nº 01, de 24 de março de 2004, solicitam o depósito, registro e posterior 
arquivamento da presente Convenção Coletiva de Trabalho, firmada pelos repre-
sentantes e respectivos procuradores autorizados nas Assembléias realizadas nos 

seguintes locais e horários: Assembléia da categoria profissional: Sindicato dos 

Empregados em Turismo e Hospitalidade de Rio Grande – Assembléia reali-
zada em 30.11.2006, na sede do Sindicato, Rua República do Líbano nº 65 - 

Centro – Rio Grande/RS, 14:00 - ; Assembléia do sindicato patronal: Assembléia 
realizada no dia 09.12.2004, às 12:00, na sede do SINDETUR-RS, Rua Vigário 
José Inácio, nº 368 conj.801 e 802. 
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Para tanto, apresentam três vias originais do instrumento a ser 
depositado, registrado e arquivado, nos termos do inciso II, do art. 4º da Instrução 
Normativa SRT/MTE nº 01, de 24 de março de 2004. 

 
 
 

Termos em que 
Pedem Deferimento. 

 
 
 

Porto Alegre, 01 de fevereiro de 2007. 

 

 

 

 

 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE RIO 

GRANDE 

José Valceu Monteiro Graminho - RG nº 901.5877138 

Presidente 

  
 
 
 
 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TURISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL 

Carlos Alberto Krause - CPF nº 053.152.390-04 

 Presidente 
 

 

 

 

 p.p. Márcia de Barros Alves             p.p. André da Costa Coi 

                             OAB/RS 39.337                                       OAB/RS 47835 

                                    RG 2051708011 
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 
 
 

Entidades Convenentes:  

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TURISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL 

 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE RIO 

GRANDE 
 

Categoria abrangida: empregados em empresas de turismo de Rio Grande, 

Santa Vitória do Palmar e São José do Norte. 
 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
Os salários dos empregados abrangidos pelo presente acordo serão 

recompostos, retroativamente à 1º de janeiro de 2007 pelo percentual de 2,81% 
(dois vírgula oitenta e um por cento), a incidir sobre os salários percebidos em 
janeiro de 2006. 
 
 

PARÁGRAFO ÚNICO 
 

A majoração salarial estipulada no “caput” desta cláusula inclui a va-
riação acumulada de preços ocorrida no período revisando, estando assim quita-
das todas as majorações salariais previstas legalmente, no período acima referi-
do. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

A taxa de reajustamento do salário do empregado que haja ingres-
sado na empresa após a data-base será proporcional ao tempo de serviço e terá 
como limite o salário reajustado do empregado exercente da mesma função, ad-
mitido 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 
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CLÁUSULA TERCEIRA 
 

Poderão ser compensados nos reajustes previstos no presente a-
cordo os aumentos salariais, espontâneos ou coercitivos, concedidos durante o 
período revisando, exceto os provenientes de término de aprendizagem; imple-
mento de idade; promoção por antigüidade ou merecimento; transferência de 
cargo, função, estabelecimento ou de localidade; e equiparação salarial determi-
nada por sentença transitada em julgado. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

Não poderá o empregado mais novo na empresa, por força dos rea-
justes previstos nas cláusulas anteriores, perceber salário superior ao do mais 
antigo na mesma função. 
 
 

CLÁUSULA QUINTA  
 

Os salários mínimos profissionais da categoria, a partir de 
1º.JAN.2007, vigoram com os seguintes valores: 
 

A) Empregados em geral: R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais); 
 
B) Servente, cafezinho, estafeta e “office boy”: R$ 400,00 (quatro-

centos reais ); 
 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 

Fica garantido que os serventes, cafezinho, estafetas e “office boys” 
não poderão perceber salário inferior a 1.15 salários mínimos e os demais em-
pregados salário inferior a 1.25 salários mínimos nacional. 

 
 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

Assegura-se a concessão de um adicional de 2% (dois por cento) a 
cada 03 (três) anos consecutivos de trabalho para o mesmo empregador, percen-
tual este que incidirá sobre o salário base ou contratual. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 

Fica garantido ao empregado que completar 05 (cinco) anos conse-
cutivos de trabalho efetivo para o mesmo empregador um adicional de 3% (três 
por cento) que incidirá, mensalmente, sobre o total da remuneração do emprega-
do até que ele complete o segundo triênio. O adicional previsto no “caput” da pre-
sente cláusula, nesta hipótese, será compensado, não sendo somado ao valor a 
ser satisfeito a título de qüinqüênio. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
 

Ninguém poderá receber a este título valor superior a 01 (um) salá-
rio mínimo legal. 
 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
 

As empresas que, espontaneamente, já pagam adicional por tempo 
de serviço a seus empregados, em valor igual ou superior ao fixado nesta cláusu-
la, ficam desobrigadas do cumprimento da mesma, respeitado o disposto no pa-
rágrafo primeiro supra. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

As horas extras serão remuneradas com adicional de 50% (cinqüen-
ta por cento) em se tratando das duas primeiras e, de l00% (cem por cento), para 
as demais. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA 
 

Fica vedada a dispensa sem justa causa da empregada gestante 
desde a confirmação de sua gravidez, até cinco meses após o parto. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO 
 

Na hipótese de dispensa sem justa causa, a empregada deverá a-
presentar ao empregador atestado médico comprobatório da gravidez anterior ao 
aviso prévio, dentro de 60 (sessenta) dias após a data do término do mesmo, sob 
pena de decadência do direito previsto. 
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CLÁUSULA NONA 
 

Os empregadores fornecerão cópia do contrato de trabalho, sempre 
que este for formalizado por escrito ou especificar condições ou tarefas especiais. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA  
 

Os empregadores fornecerão cópias dos recibos de pagamento 
contendo o timbre ou identificação da empresa, especificando os pagamentos e 
descontos efetuados. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 

Os empregadores que remunerem seus empregados a base de co-
missões ficam obrigados a anotar na CTPS dos mesmos ou no contrato individu-
al, o percentual que será utilizado para o cálculo das mesmas. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
 

As empresas não poderão anotar na CTPS de seus empregados os 
dias de ausência ao trabalho por doença, ou respectivo atestado médico. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
 

Os empregadores que exigirem de seus empregados o cumprimento 
do aviso prévio, sem comparecimento ao trabalho, deverão fazê-lo por escrito no 
próprio aviso. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
 

O empregado, no cumprimento do aviso prévio dado pelo emprega-
dor, que provar a obtenção de novo emprego, terá direito a se desligar da empre-
sa de imediato, recebendo os dias já trabalhados, no curso do aviso prévio, sem 
prejuízo das demais parcelas rescisórias. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  
 

Durante o período de aviso prévio, dado este por qualquer das par-
tes, salvo em caso de reversão ao cargo de exercente de função de confiança, 
ficam vedadas as alterações contratuais, inclusive de local e horário de trabalho, 
sob pena de rescisão imediata do contrato, respondendo o empregador pelo pa-
gamento do restante do aviso prévio. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
 

O empregado, durante o aviso prévio, poderá escolher a redução de 
duas horas, no início ou no fim da jornada de trabalho. Escolhido o horário não 
poderá haver alteração sem a anuência expressa do empregador. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
 

No caso de demissão por justa causa as empresas ficam obrigadas 
a comunicar ao empregado, por escrito, a falta grave cometida. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 
 

Os pedidos de demissão ou recibos de quitação da rescisão do con-
trato de trabalho, dos empregados com mais de 6 (seis) meses de trabalho na 
mesma empresa, somente serão válidos quando homologados pelo Sindicato 
suscitante ou pelo órgão competente do Ministério do Trabalho. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA   
 

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

a) até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato; ou 
 
b) até o décimo dia, contado da data da notificação da demissão, 

quando da ausência de aviso prévio, indenização do mesmo ou dispensa de seu 
cumprimento. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 
Fica acordado que quando o término do prazo acima referido recair 

em sexta-feira ou em outro dia útil anterior à feriado, o pagamento em cheque 
das verbas rescisórias deverá ocorrer até 1 (uma) hora antes do término do horá-
rio bancário. 
 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
 

A inobservância dos prazos acima sujeitará o infrator ao pagamento 
de uma multa de um dia de salário por dia de atraso, conforme estabelece o arti-
go 477, parágrafo 8º, da CLT. 
 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA  
 

Os empregadores não poderão descontar do salário de seus em-
pregados os prejuízos decorrentes do recebimento de cheques sem provisão de 
fundos ou fraudulentamente emitidos, desde que cumpridas as formalidades exi-
gidas pelo empregador para aceitação de cheques. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO 
 

As formalidades exigidas pelo empregador para aceitação de che-
ques devem constar de documento que deverá ser entregue ao empregado que 
acusará o seu recebimento por escrito. 

 
 

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA 
 
Se exigido o uniforme de trabalho, o mesmo será pago pelo empre-

gador em número de 2 (dois) por ano, ficando o empregado obrigado a devolvê-lo 
quando de sua substituição ou por ocasião da rescisão do pacto laboral. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA 
 

Caso o empregador não proceda o cadastramento no PIS ou não 
relacione o nome do empregado na RAIS, ou pratique qualquer outro ato que ve-
nha a prejudicar o empregado em relação ao PIS, ficará este responsável pela 
reposição das perdas e danos causados ao mesmo. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA 
 

Fica proibido o desconto do repouso remunerado e do feriado cor-
respondente quando o empregado, apresentando-se atrasado, for admitido ao 
serviço. 
 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA 
 

Os empregadores ao concederem férias a seus empregados obri-
gam-se a pagá-las até 02 (dois) dias antes do início das mesmas. 
 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA 
 

A jornada de trabalho nos estabelecimentos abrangidos pela repre-
sentação da entidade suscitada, tanto para os empregados do sexo masculino, 
quanto para os do sexo feminino e menores, poderá ser prorrogada além das 8 
horas normais, até o máximo legal permitido, sem o pagamento de qualquer a-
créscimo, desde que observado o limite semanal de 44 (quarenta e quatro) horas, 
quando o excesso diário objetivar a compensação das horas não trabalhadas aos 
sábados. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 

Estabelecido o regime de trabalho semanal, este somente poderá 
ser alterado com a concordância, por escrito, do empregado e desde que da a-
ludida alteração não lhe resulte prejuízos. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
 

No caso de jornada normal de trabalho entre um sábado, domingo 
e um feriado, poderão as empresas, visando o não funcionamento naquele dia, 
exigir de seus empregados a compensação desta jornada em sábado anterior 
ou em outros dias da semana. 

 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA 
 

Fica estabelecido que o intervalo entre um turno e outro de traba-
lho, na mesma jornada, poderá ser, no mínimo, de uma hora e, no máximo, de 4 
(quatro) horas, de acordo com o disposto no art. 71 da CLT. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA 
 

Os empregados que contarem com 45 (quarenta e cinco) anos de 
idade, ou mais, e que trabalharem a mais de 5 (cinco) anos para o mesmo em-
pregador, terão direito a 45 (quarenta e cinco) dias de aviso prévio. Nesses ca-
sos os empregados terão a antecipação dos primeiros 30 (trinta) dias de aviso 
prévio, no trigésimo (30º) dia. 

 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA 
 

Os empregadores ficam obrigados a descontar, no pagamento do 
salário do mês de março de 2007, de cada um de seus empregados, associados 
ou não, beneficiados ou não com as cláusulas do presente acordo, um valor cor-
respondente a três (3) dias do salário do mês de janeiro de 2007, em uma única 
vez, sendo que, para os admitidos após a data estipulada para o desconto, o 
mesmo será efetuado a razão de um só dia, no mês da admissão. Os valores 
descontados do salário dos empregados deverá ser repassado ao Sindicato dos 
Empregados até o dia 10 de abril de 2007. 

 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA 
 

As empresas representadas pelo Sindicato das Empresas de Turis-
mo do Estado do Rio Grande do Sul - SINDETUR ficam obrigadas a recolher aos 
cofres da entidade importância de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), por cada em-
pregado, valor este que corresponde a 10% do piso geral da categoria. O reco-
lhimento deverá ser efetuado até o dia 05 abril de 2007, sob pena das comina-
ções previstas no artigo 600 da CLT. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 

Nenhum representado, possuindo ou não empregados, poderá 
contribuir a esse título com valor inferior a 10% (dez por cento) do piso da catego-
ria vigente à época do recolhimento. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
O recolhimento instituído no “caput” da presente cláusula é ô-

nus do empregador e o não recolhimento no prazo estipulado acarretará à em-
presa uma multa de 10% (dez por cento) sobre a importância devida, mais juros 
de mora e correção monetária. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA 
 

As guias de recolhimento das contribuições previstas nas cláusulas 
anteriores deverão estar acompanhadas da relação nominal (no verso da própria 
guia) dos empregados, onde conste a data da admissão e o valor do salário vi-
gente à época do desconto. 
 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA 
 
As empresas ficam obrigadas a remeter aos sindicatos ora a-

cordantes (patronal e profissional) cópia da RE (Relação de Empregados) e GR 
(Guia de Recolhimento) do FGTS referente ao mês de dezembro/2006, até o dia 
15 de fevereiro de 2007. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
A inobservância, pela empresa, da obrigação de fazer especifi-

cada no caput, autoriza os Sindicatos à cobrança de multa no valor de 1 (um) sa-
lário da categoria (piso geral) para cada entidade.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
  As empresas que não possuírem empregados ficam obriga-
das e comprovar essa situação junto ao SINDETUR até o dia 01 de março de 
2007. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA 
 

As cláusulas do presente acordo terão vigência a partir de 01 de 
janeiro de 2007 até 31 de dezembro de 2007. 

 
 
 
                                   Porto Alegre, 01 de fevereiro de 2007. 

 

 

 

 

 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE RIO 

GRANDE 

José Valceu Monteiro Graminho - RG – 901.5877138 

Presidente 

  
 
 
 
 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TURISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL 

Carlos Alberto Krause - CPF nº 053.152.390-04 

 Presidente 
 

 

 

 

p.p. André da Costa  p.p. Márcia de Barros Alves 

                       OAB/RS 47835                 OAB/RS 39.337 RG-2051708011 

 

 

 


