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ADITAMENTO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO-COVID-19 
SINTSHOGASTRO-SAR, SIND DOS TRABALHADORES NO COM E SERV 
EM GRL,DE HOSPED GASTR, ALIM PREP E BEB A VJ DE STO ANDRE, 
CNPJ n. 57.618.373/0001-48, neste ato representado(a) por seu Presidente, 
Sr(a). VALTER VENTURA OLIVEIRA;  
 
E SEHAL - SINDICATO DAS EMPRESAS DE HOSPEDAGEM E 
ALIMENTACAO DO GRANDE ABC, CNPJ n. 51.109.841/0001-72, neste ato 
representado (a) por seu Presidente, Sr(a). CARLOS ROBERTO MOREIRA  
 
Considerando a grande disseminação do Coronavirus pelo mundo, causador 
da doença COVID-19, declarada como pandemia global pela Organização 
Mundial da Saúde em 11 de março de 2020;  
 
Considerando as atividades desempenhadas pelas empresas no fornecimento 
de refeição e meios de hospedagem; 
  
Considerando que as empresas detêm a função social de gerar empregos e 
ajudar a movimentar a economia, sendo salutar quaisquer medidas que visem 
a manutenção de suas atividades;  
 
Considerando que o sindicato signatário é defensor da categoria e maior 
interessado no bem de seus representados, na forma do artigo 8º da CF, e 
como tal, concorda que deve tomar medidas que colaborem com a manutenção 
dos postos de trabalho;  
 
Considerando que a crise que nos assola, atinge decisivamente na 
comercialização de gêneros de primeira necessidade, tais como alimentação; 
  
Considerando, ainda, que a crise que nos aniquila, por sua cruel gravidade, 
fere de forma indelével o fluxo de caixa das empresas.  
Resolvem aditar a Convenção Coletiva de Trabalho firmada pelos signatários 
nos termos abaixo definidos: 
 
CLÁUSULA 1ª. - VIGÊNCIA  
 
As partes fixam a vigência do presente termo aditivo a Convenção Coletiva de 
Trabalho por 60 dias contados da sua assinatura, podendo ser renovados entre 
as partes em períodos de 30 dias, até o término do estado de emergência 
decretado pela União Federal não renovado o presente ou realizado novo 
aditamento, deverão os salários e as jornadas de trabalho dos empregados 
serem restabelecidos imediatamente. 
 
CLÁUSULA 2ª. ABRANGÊNCIA  
 
Nos termos da Portaria No. 936/2020 de 01 de Abril de 2020, ficam as 
empresas representadas pelo signatários a implantar sistemas de redução de 
jornada e/ou suspensão do trabalho bem como a utilizar-se do financiamento 
governamental do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da 
Renda, e de outras plataformas e recursos previstos em outras Medidas 
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Provisórias, de forma a garantir a continuação da atividade empresarial, bem 
como manter os empregos, valendo-se ainda dos termos estabelecidos na 
medida provisória supra, conforme segue:  
 
CLAUSULA 3ª. DA SISTEMÁTICA PARA REDUÇÃO/ COMPENSAÇÃO DA 
JORNADA  
 
Nos termos do Art. 5º - 2º da citada MP, o governo fornecerá ao trabalhador um 
Benefício Emergencial para Preservação do Emprego e da Renda que 
consistirá em prestação mensal depositada pelo governo diretamente na conta 
do trabalhador;  
 
O valor será devido ao trabalhador a partir da data do início da redução da 
jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de 
trabalho, observadas as seguintes disposições: 
  
I - O empregador informará ao Ministério da Economia a redução da jornada de 
trabalho e de salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho, no 
prazo de dez dias, contado da data da celebração do acordo;  
 
II - A primeira parcela será paga no prazo de trinta dias, contado da data da 
celebração do acordo, desde que a celebração do acordo seja informada no 
prazo a que se refere o inciso I;   
 
III - O Benefício Emergencial será pago exclusivamente enquanto durar a 
redução proporcional da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão 
temporária do contrato de trabalho.  
 
CLAUSULA 4ª. BASE DE CALCULO DO BENEFICIO  
 
O valor do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda terá 
como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que o 
empregado teria direito;  
 
I - Na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário, será calculado 
aplicando-se sobre a base de cálculo o percentual da redução; e 
 
 II - Na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, terá valor 
mensal:  
 

a) equivalente a cem por cento do valor do seguro-desemprego a que o 
empregado teria direito, na hipótese prevista no caput do art. 8º da MP 
936.  

 
CLAUSULA 5ª. PERCENTUAIS PARA REDUÇÃO DA JORNADA/SALÁRIO  
 
Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o 
empregador poderá acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e 
de salário de seus empregados, por até 60 dias, observados os seguintes 
requisitos:  
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I - Preservação do valor do salário-hora de trabalho;  
 
II- Pactuação por acordo individual escrito entre empregador e empregado, que 
será encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias 
corridos; e após o pacto a empresa comunicar o sindicato profissional por meio 
digital no email: hoteleiros@embranet.com.br com cópia para o sindicato 
patronal no email: gerencia@sehal.com.br. 
 
III- Redução da jornada de trabalho e de salário, exclusivamente, nos seguintes 
percentuais:  
 

a) vinte e cinco por cento;  
 

b) cinquenta por cento; ou  
 

c) setenta por cento.  
 
 

CLAUSULA 6ª. DATAS DE IMPLANTAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
 
A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão restabelecidos no 
prazo de dois dias corridos, contado:  
 
I - Da cessação do estado de calamidade pública 
  
II- Da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do 
período e redução pactuados; ou  
 
III- Da data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre 
a sua decisão de antecipar o fim do período de redução pactuado. (Art.7º 
Parágrafo único)  
 
CLAUSULA 7ª. DA SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO  
 
Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o 
empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho de 
seus empregados, pelo prazo máximo de sessenta dias, que poderá ser 
fracionado em até dois períodos.  
 
A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada por acordo 
escrito entre empregador e empregado, que será encaminhado ao empregado 
com antecedência de, no mínimo, dois dias corridos. 
 
CLAUSULA 8ª. COMPLEMENTO AO BENEFICIO EMERGENCIAL 
  
O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda poderá ser 
acumulado com o pagamento, pelo empregador, de ajuda compensatória 
mensal,  
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A ajuda compensatória mensal de que trata o caput:  
 
I - Deverá ter o valor definido no acordo individual pactuado  
 
II - Terá natureza indenizatória;  
 
III- Não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda PF;  
 
IV- Não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos 
demais tributos incidentes sobre a folha de salários;  
 
Na hipótese de redução proporcional de jornada e de salário, a ajuda 
compensatória prevista no caput não integrará o salário devido pelo 
empregador (Art.9º)  
 
Se durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho o 
empregado mantiver as atividades de trabalho, ainda que parcialmente, por 
meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, ficará 
descaracterizada a suspensão temporária do contrato de trabalho, e o 
empregador estará sujeito:  
 
I - Ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais referentes a 
todo o período;( Art.9º § 4º)  
 
CLAUSULA 9ª. DA GARANTIA NO EMPREGO  
 
Nos termos do Artigo 10º,fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao 
empregado que receber o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego 
e da Renda, de que trata o art. 5º, em decorrência da redução da jornada de 
trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho de 
que trata esta Medida Provisória, nos seguintes termos:  
 
I - Durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e de salário 
ou de suspensão temporária do contrato de trabalho; e  
 
II - Após o restabelecimento da jornada de trabalho e de salário ou do 
encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho, por período 
equivalente ao acordado para a redução ou a suspensão.  
 
CLAUSULA 10ª. DAS PENALIDADES PELA DISPENSA DURANTE A 
ESTABILIDADE  
 
Nos termos do Art.10 § 1º, a dispensa sem justa causa que ocorrer durante o 
período de garantia provisória no emprego previsto no caput sujeitará o 
empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias previstas na 
legislação em vigor, de indenização no valor de: 
  
I - Cinquenta por cento do salário (50%) a que o empregado teria direito no 
período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada 
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de trabalho e de salário igual ou superior a vinte e cinco por cento e inferior a 
cinquenta por cento; 
 
II - Setenta e cinco por cento do salário (75%) a que o empregado teria 
direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução 
de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a cinquenta por cento e 
inferior a setenta por cento; ou  
 
III - Cem por cento do salário (100%) a que o empregado teria direito no 
período de garantia provisória no emprego, nas hipóteses de redução de 
jornada de trabalho e de salário em percentual superior a setenta por cento ou 
de suspensão temporária do contrato de trabalho. 
  
CLAUSULA 11ª. BENEFICIÁRIOS  
 
Nos termos do Art. 12. As medidas de que trata o art. 3º estão sendo 
implementadas por meio de negociação coletiva aplicável a todos os 
empregados da categoria abrangidos pelas duas entidades signatárias.  
 
CLAUSULA 12ª. TEMPO LIMITE DE DURAÇÃO DO ADITIVO PARA 
SUPENSÃO OU PRORROGAÇÃO  
 
Nos termos do Art. 16 o tempo máximo de redução proporcional de jornada e 
de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho, ainda que 
sucessivos, não poderá ser superior a 90 dias, contados da assinatura do 
contrato entre as partes.  
 
Eventuais prorrogações dependerão sempre de aditamento á Convenção 
Coletiva realizado pelos sindicatos ora signatários.  
 
CLAUSULA 13ª. PRAZO PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO  
O benefício emergencial mensal terá como base a tabela utilizada para o 
seguro desemprego e nos termos do art. 18 § 1º, será pago pelo Governo em 
até trinta dias contados da assinatura do contrato entre empregador e 
empregado.  
 
CLAUSULA 14ª. GARANTIA AO EMPREGADOR QUE PREENCHER OS 
REQUISITOS DO SEGURO DESEMPREGO NA DISPENSA  
 
Nos termos do Art.2º O recebimento do Benefício Emergencial de Preservação 
do Emprego e da Renda não impede a concessão e não altera o valor do 
seguro-desemprego a que o empregado vier a ter direito, desde que cumpridos 
os requisitos previstos na Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, no momento 
de eventual dispensa. 
 
CLÁUSULA 15ª. MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS CONSTANTES DA CCT  
Ficam mantidas as cláusulas constantes do ajuste coletivo firmado para o 
período de 2020 que disciplinam temas divergentes dos tratados nesse 
instrumento aditivo, cuja finalidade precípua é atender ao estado de 
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emergência decretado pelo governo e para fazer frente a necessidades 
prementes da classe laboral e empresarial.  
 
Santo André, 07 de abril de 2020.  
 
 
 
 
 
 
VALTER VENTURA OLIVEIRA  
Presidente  
SINTSHOGASTRO-SAR, SIND DOS TRABALHADORES NO COM E SERV 
EM GRL,DE HOSPED GASTR, ALIM PREP E BEB A VJ DE STO ANDRE  
 

 
CARLOS ROBERTO MOREIRA  
Presidente SEHAL - SINDICATO DAS EMPRESAS DE HOSPEDAGEM E 
ALIMENTACAO DO GRANDE ABC 
 


