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SINDICATO TRABALHADORESNOCOM.HOTELEIROSI GRAMADO, CNPJ n. 90.615.162/0001-27, neste 
ato representado(a) por seu Tesoureiro, Sr(a). JOSE ALZEMIRO DA SILVA; 
  
E  
 
RESTAURANTE E TRATTORIA DEL CORSO LTDA - ME, CNPJ n. 10.400.151/0001-90, neste ato 
representado(a) por seu Administrador, Sr(a). CRISTIAN SALAMINI; 
  
celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas 
nas cláusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE  
 
As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de abril de 2015 a 31 
de março de 2017 e a data-base da categoria em 01º de novembro.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) 
categoria(s) Profissional dos empregados no Comércio Hoteleiro e Similares( Restaurantes, 
Churrascarias, Pizzarias, Café coloniais, Lancherias, Bares), com abrangência territorial em 
Gramado/RS.  

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  

 
Comissões  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - TAXA DE SERVIÇO 10%  
 
 

      O Acordo Coletivo de trabalho que celebram entre si, de um lado, o Sindicato dos Trabalhadores no 
Comércio Hoteleiro e similares de Gramado, registrado no Ministério do Trabalho e no Cadastro Nacional de 
Entidades Sindicais sob n°  46000.015483/01-37 e CNPJ n° 90.615.162/0001-27 com sede na Av. das 
Hortênsias n° 452, bairro Centro, nesta cidade, representado pelo Tesoureiro, Sr. José Alzemiro da Silva, 
CPF 455322810-68, como representante legal dos empregados de Restaurante e Trattoria Del Corso Ltda., 
doravante denominado SINDICATO, e, de outro lado, Restaurante e Trattoria Del Corso Ltda, com sede na 
Av. Borges de Medeiros. 2345/ 1° piso, Centro, nesta cidade, CNPJ 10.400.151/0001-90, a seguir 
denomidado EMPRESA, representado neste ato por seu Sócio Administrador, Cristian Salamini, CPF 
839.670.360-49, com as seguintes cláusulas e condições: 



O SINDICATO foi devidamente autorizado a celebrar o presente acordo  por Assembléia Geral 
Extraordinária realizada no dia 30/03/2015 (trinta de março de dois mil e quinze), ás 9:30 horas nas 
dependências da empresa sito Av. Borges de Medeiros, 2345 - 1° andar, Centro, nesta cidade, devidamente 
convocada para tal fim, através de Edital de Convocação em forma de boletim, e afixado no local de 
Trabalho, com o objetivo de efetivar o pagamento de remuneração adicional, consistente em rateio de ‘’taxa 
de serviço’’ entre os empregados representados pelo SINDICATO, pago sob a denominação de ‘’pontos’’ ou 
‘’pontinhos’’. 

A ‘’taxa de serviço’’ prevista na cláusula anterior será cobrada diretamente do cliente, compreendendo 
alimentação, bebidas e outros, autorizada pela Portaria da Sunab n° 71 de 28 de setembro de 1979, 
parágrafo primeiro do mesmo artigo,  taxa adicional de 10% (dez por cento). 

O produto da cobrança mencionada na cláusula anterior, depois de deduzidos os encargos sociais e 
tributários incidentes ou que venham a incidir sobre o valor bruto (25.34%), previstos na faixa atual do 
faturamento mensal do Super Simples, sendo que poderá sofrer oscilações para mais ou para menos, será 
distribuído entre os empregados da EMPRESA acordante, representada pelo SINDICATO mediante 
pagamento mensal, em forma de rateio, da seguinte forma: 

3.1- SEIS (06) pontos para Garçom I 

3.2- TRÊS (03) pontos para garçom II 

3.3- QUATRO (04) pontos para Chef de Cozinha 

3.4- UM VÍRGULA CINCO (1,50) pontos para Cozinheiro(a) I 

3.5- UM (01) pontos para Cozinheiro(a) II, Copeiro, Caixas e demais funcionários. 

3.6- ZERO (00) pontos para serviços administrativos. 

Discriminação dos encargos totais atualmente previstos: 

FGTS                          8,00%            

1/3 FÉRIAS               2,78% 

13° SALÁRIO            8,33% 

SUPER SIMPLES       7,10% 

TOTAL                      26,21% 

Os empregados em gozo de benefício do INSS bem como os de licença maternidade não participarão da 
distribuição de pontos, no período comprovado do benefício.  

Os empregados em gozo de férias, receberão a média de pontos dos últimos 12 (doze) meses. 

Os empregados que faltarem ao trabalho sem justificativa, não participarão da distribuição de pontos no 
período comprovado. 

Para os novos empregados, no período de 90 (noventa) dias, terão direito a 50%          (cinquenta por cento) 
da participação de pontos, conforme listagem citada na cláusula terceira. 



A remuneração ora ajustada passa a integrar remuneração salarial dos empregados, para todos os efeitos 
legais, nos termos do Artigo 457 da CLT., não servindo de base para efeitos nas parcelas de aviso prévio 
indenizado, horas extras, adicional noturno, repouso semanal, conforme enunciado 354 da CLT. 

A distribuição dos pontos deverá ser efetuada juntamente com o pagamento mensal, até o quinto dia útil do 
mês subsequente. 

O prazo de vigência do presente acordo será de 24 (vinte e quatro meses) contados a partir da data de 
01/04/2015 até 31/03/2017, podendo tão logo ser prorrogado ou alterado parcialmente ou totalmente, 
bastando para tanto, nova convocação de Assembléia Geral Extraordinária, com expressa concordância da 
empresa. 

Os empregados desde já autorizam a empresa acordante a, se for o caso, anotar nas suas CTPS, os 
‘’pontinhos’’ recebidos por cada um, de acordo com o rateio estabelecido no presente acordo. 

Os empregados representantes pelo Sindicato, e a empresa acordante, obrigam-se a respeitar os termos do 
presente acordo no prazo de vigência do mesmo. 

As divergências oriundas do presente acordo serão dirimidas pelas partes, mediante 
Assembléia  Extraordinária, especialmente convocada. 

Na ocorrência da existência de parcerias com empresas em publicidade, tais como RBS TV, Record e 
outras, a receita proveniente desta natureza não será base de incidência para taxa de serviço. 

A promoção do cargo de Garçom II para Garçom I, se dará somente após o funcionário completar 01 (um) 
ano de empresa, e para o funcionário que não tiver assiduidade regular ao trabalho assim como 
pontualidade, será descontado o valor de 10%  (dez por cento) de seus pontinhos, e este rateado aos 
demais funcionários. 

  

As empregadas que estiverem em licença maternidade não terão participação da distribuição de pontos. Em 
caso de acidente do trabalho, doença profissional ou doença simples, que enseje a implantação de 
benefício previdenciário, o empregado terá direito de receber a taxa de serviço durante os primeiros quinze 
dias. A partir do 31º dia, tendo em vista o benefício implantado, cabe ao órgão previdenciário o pagamento 
dos salários enquanto perdurar o benefício, sendo que desde aquela data até a alta previdenciária, não terá 
mais direito a percepção do rateio da taxa de serviço, haja vista o benefício ser calculado com média 
remuneratória composta pela inclusão da taxa de serviço. 

Ao final da assembleia foram indicados pelos empregados, através de eleição entre os mesmos, dois 
representantes, um efetivo e um suplente, respectivamente, Srª WALDEMAR MORTARI CPF nº 
343.911.500-34  e Sr. DIONE SCHMIT CPF nº 023.011.350-80, que terão a obrigação de zelarem pelo 
cumprimento fiel deste acordo coletivo, inclusive com faculdade de conferir os valores arrecadados a título 
de taxa de serviço, assim como, o valor do ponto mensal. 

E assim por estarem justos e acordados, firmam o presente acordo coletivo, em 04 (quatro) vias de igual 
teor e forma, levando-o a registro ao Órgão Competente, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 

 

 

JOSE ALZEMIRO DA SILVA  

Tesoureiro  

SINDICATO TRABALHADORESNOCOM.HOTELEIROSI GRAMADO  

 



 

 

CRISTIAN SALAMINI  

Administrador  

RESTAURANTE E TRATTORIA DEL CORSO LTDA - ME  

 

 
  

 


