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Convenção Coletiva de Trabalho do VALE DO TAQUARI 2014-2016 

A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, para a categoria empregados em Empresas de Turismo, da base territorial do 

VALE DO TAQUARI, em vigor de 01/05/2014 a 30/04/2016, estipula para 2015: 

Índice de Reajuste – a partir de 01 de maio de 2015 

9,34% (nove vírgula trinta e quatro por cento) sobre o salário percebido em Maio de 2014, retroativo a Maio de 2015, podendo 

ser compensados os reajustes concedidos durante o período revisando. 

Salário Mínimo Profissional – a partir de 01.05.2015 passam a vigorar os seguintes valores: 

Empregados em Geral: R$ 962,19 (novecentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos); 

Office-boy, servente e faxineira: R$ 896,58 (oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos). 

Principal Vantagem 

Quinquênio - adicional de 5% a cada cinco anos consecutivos de trabalho 

OBRIGAÇÃO PATRONAL 

As empresas ficam obrigadas a remeter aos sindicatos ora acordantes (patronal e profissional) cópia da GRF – Guia de 

Recolhimento do FGTS e GFIP-SEFIP do MTE, referente ao mês de maio/2015 até o dia 10 de junho de 2015.  

As empresas que não possuírem empregados ficam obrigadas a comprovar esta situação junto ao SINDETUR-RS, enviando 

a RAIS NEGATIVA , até o dia 10/06/2015.  

A inobservância autoriza os sindicatos à cobrança de multa no valor correspondente a 01 (um) piso geral da categoria (R$ 

962,19) para cada entidade. 

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL 

As Empresas de Turismo representadas pelo SINDETUR-RS ficam obrigadas ao recolhimento de 02 (dois) dias de salário (fixo 

e variável), de todos os seus empregados, já reajustados e vigentes à época do recolhimento. O boleto da contribuição não 

possui valor devendo ser preenchido de acordo com a folha de pagamento, já atualizada. 

O recolhimento deverá ser efetuado até o dia 20 de junho de 2015, sob pena das decisões previstas no artigo 600 da CLT 

(esta contribuição é ônus do empregador). 

ATENÇÃO 

Nenhuma representada, POSSUINDO OU NÃO EMPREGADOS, contribuirá com valor inferior a R$ 96,00 (noventa e seis 

reais). 

Continuam em vigor as demais cláusulas da referida Convenção Coletiva de Trabalho. 

 


