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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 

Data Base 1º de Maio de 2019 

(1º/5/2019 e 30/4/2020) 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E REGIÃO1 

Serve o presente para informar às empresas da categoria de compra, venda, locação e 
administração de imóveis estabelecidas em São José dos Campos e Região, que a negociação 
coletiva entre o SECOVI-SP e o SINDETURH – Sindicato dos Empregados em Turismo e 
Hospitalidade de São José dos Campos e região, com vistas à celebração de termo aditivo à 
convenção coletiva de trabalho para o período 2019/2020, ainda não foi concluída em razão 
de o SINDETURH não ter finalizado o processo de registro da atualização do mandato de sua 
diretoria no CNES - Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública. 

Ocorre que, sem a atualização dos dados, não é possível a formalização do termo aditivo à 
convenção coletiva de trabalho para assinatura pelos presidentes dos sindicatos profissional 
e patronal.  

Desse modo, enquanto não for concluído o processo de registro de atualização do mandato 
da diretoria do SINDETURH, não é possível assinar o termo aditivo à convenção coletiva de 
trabalho bem como requerer o seu registro no órgão responsável. 

Sendo assim, no momento, inexiste reajuste salarial e de benefícios definido para os 
empregados da categoria das empresas de compra, venda, locação e administração de 
imóveis em São José dos Campos e região, sendo certo que, após concluído com êxito o 
processo de atualização do mandato da diretoria do SINDETURH, o termo aditivo à 
convenção coletiva de trabalho 2019/2020 poderá ser assinado, gerando efeitos a partir da 
sua formalização e assinatura. 

São Paulo, 8 de agosto de 2019. 

A Diretoria. 

                                                            
1 Aparecida/SP, Areias/SP, Bananal/SP, Caçapava/SP, Cachoeira Paulista/SP, Campos Do Jordão/SP, Caraguatatuba/SP, Cruzeiro/SP, Lavrinhas/SP, Lorena/SP, 
Monteiro Lobato/SP, Natividade Da Serra/SP, Paraibuna/SP, Queluz/SP, Roseira/SP, Santa Branca/SP, Santo Antônio Do Pinhal/SP, São Bento Do Sapucaí/SP, 
São José Do Barreiro/SP, São José Dos Campos/SP, São Luís Do Paraitinga/SP, São Sebastião/SP, Silveiras/SP, Taubaté/SP, Tremembé/SP e Ubatuba/SP. 


