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TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2013/2014

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PR002582/2013
DATA DE REGISTRO NO MTE: 10/07/2013
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR028692/2013
NÚMERO DO PROCESSO: 46212.008209/2013-50
DATA DO PROTOCOLO: 10/07/2013

NÚMERO DO PROCESSO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 46212.006366/2013-21
DATA DE REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 27/05/2013

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.
SINEEPRES SIND EMPREGADOS EM EMP PREST SERV A TERC COLOC E ADM MAO DE OBRA TRAB TEMP DO EST
DO PR, CNPJ n. 02.977.757/0001-65, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). PAULO CESAR ROSSI;
 
E 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ELETRICIDADE, GAS, AGUA,OBRAS E SERV. DO ESTADO DO PARANA, CNPJ n.
81.915.019/0001-60, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). RUI LONDERO BENETTI;
 
celebram o presente TERMO ADITIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho
previstas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho no período de 1º de junho de 2013 a
31 de maio de 2014 e a data-base da categoria em 1º de junho. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

O presente Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Aplica a todos os Profissionais
dos Empregados em Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros nas áreas de Leitura, Medição e entrega de
avisos de consumo de energia elétrica e gás encanado, empregados em empresas de colocação e administração de
mão-de-obra temporária, seleção e agenciamento de mão-de-obra, empregados em empresas de trabalho temporário
regidos pela lei n° 6.016/74, empregados em agências de emprego, recrutamento, seleção de recursos humanos,
empregados em empresa do ramo de sistema eletrônico de segurança, de modo geral, abrangendo as atividades de
comercialização de manutenção, inspeção técnica e assistência técnica de sistema eletrônicos, empregados em
empresas franqueadas dos correios, com abrangência territorial em PR.

 
Salários, Reajustes e Pagamento 

 
Piso Salarial 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - AUMENTO DE SALARIAL 

 
Retificamos o documento anterior MR024281/2013 na Cláusula Terceira.
 
Onde Lê-se:
Os salários dos empregados abrangidos por esta Convenção Coletiva de Trabalho serão reajustados com o percentual
de 10% ( dez por cento), a ser aplicado sobre os salários vigentes em 01 de junho de 2012.
 
Leia-se:
 
 
Os salários dos empregados abrangidos por esta Convenção Coletiva de Trabalho serão reajustados com o percentual
de 9% (nove por cento), a ser aplicado sobre os salários vigentes em 01 de junho de 2012.
 

 
Relações Sindicais 

 
Contribuições Sindicais 

 

CLÁUSULA QUARTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL 

Retificamos o documento anterior MR024281/2013 na cláusula trigésima Quarta:

Onde Lê-se:
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Com fundamento no art.513, alínea "e" da CLT, e de Acordo com o Recurso Extraordinário n.º 220.700-1 do Supremo
Tribunal Federal que Julgou procedente a cobrança da taxa assistencial, e conforme deliberação da Assembléia Geral
Extraordinária que aprovou esta convenção, fica instituída a contribuição Assistencial Patronal de 3% (três por cento)
sobre o valor total da folha de pagamento do mês de JUNHO/2013, ou R$ 200,00 (Duzentos reais) a taxa mínima, caso
os 3% sejam inferior a este valor.
 
Parágrafo Primeiro: O atraso no recolhimento implicará em juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração mais
multa, conforme  tabela abaixo, aplicados sobre o valor atualizado do crédito de acordo com a seguinte tabela:
 
a)    até 15 dias de atraso 2%(dois por cento);
b)    16 a 30 dias de atraso 4%(quatro por cento);
c)    31 a 60 dias de atraso 10%(dez por cento);
d)    61 a 90 dias de atraso 15%(quinze por cento);
e)    acima de 90 dias de atraso 20%(vinte por cento).
 
Parágrafo Segundo: O recolhimento do valor devido dar-se-á em quota única até 15/07/2013 (Quinze de julho de dois
mil e treze), em guia fornecida pelo SINELTEPAR.
 
Parágrafo Terceiro: A não observância do recolhimento da respectiva contribuição ensejará na aplicação dos artigos 607
e 608 da CLT ? Consolidação das Leis do Trabalho.
 
Leia-se:
 
Com fundamento no art.513, alínea "e" da CLT, e de Acordo com o Recurso
Extraordinário n.º 220.700-1 do Supremo Tribunal Federal que Julgou procedente a
cobrança da taxa assistencial, e conforme deliberação da Assembléia Geral
Extraordinária que aprovou esta convenção, fica instituída a contribuição Assistencial
Patronal de 3% (três por cento) sobre o valor total da folha de pagamento do mês de
JUNHO/2013, ou R$ 300,00 (Trezentos reais) a taxa mínima, caso os 3% sejam
inferior a este valor.
 
Parágrafo Primeiro: O atraso no recolhimento implicará em juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês ou fração mais multa, conforme tabela abaixo, aplicados
sobre o valor atualizado do crédito de acordo com a seguinte tabela:
a) até 15 dias de atraso 2%(dois por cento);
b) 16 a 30 dias de atraso 4%(quatro por cento);
c) 31 a 60 dias de atraso 10%(dez por cento);
d) 61 a 90 dias de atraso 15%(quinze por cento);
e) acima de 90 dias de atraso 20%(vinte por cento).
Parágrafo Segundo: O recolhimento do valor devido dar-se-á em quota única até
15/07/2013 (Quinze de julho de dois mil e treze), em guia fornecida pelo
SINELTEPAR.
Parágrafo Terceiro: A não observância do recolhimento da respectiva contribuição
ensejará na aplicação dos artigos 607 e 608 da CLT Consolidação das Leis do
Trabalho.
 
 
 
 

 
 

PAULO CESAR ROSSI 
Presidente 

SINEEPRES SIND EMPREGADOS EM EMP PREST SERV A TERC COLOC E ADM MAO DE OBRA TRAB TEMP
DO EST DO PR 

 
 
 

RUI LONDERO BENETTI 
Presidente 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ELETRICIDADE, GAS, AGUA,OBRAS E SERV. DO ESTADO DO PARANA 
 
 

 


