
c ì , . . n ç a o C o l e t i v a d e T r a b a l h o s i n d i c a 1 p a t r o n a l o S I N D I C A T o
DAs EMpRESA5 DE nEmtÇÕr,s coLETlvAs Do ESTADO Do rARANA e de outro lado como entidade
sindical profissional o srNDrcATo DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE REFEIÇÕES:?LÏY-*l
nnnrrçôrs coNVÊNIo. cozrNHÀs TNDUSTRIAIS, RESTAURANTES INDUSTRIAIS DA REGIAO
NSRTE E 6ESTE DO ESTADO DO PARANÁ, pot seus presidentes. ao final firmados. devidarnenle autorizados
por assembléia geral extraordinária que se regera pelas cláusulas e condições a seguir estipuladas:

cLÁusula t"- vtcÊxcr.l n nnrA-gA.sn

A prescnte conyençâo coletiva de traballÌo. tera duração de doze rìeses. com vigência a partir de lo de nuio de l99tì

e témrino em 30 de abril de 1999.

CLÁUSULA 2'- REAJUSTE SALARIAL

Os salários dos trabalhadores integrantes da categoria serão reajustados a pxrrtir de 1o de maio de 1998. em 1-00% (

quaÍo. vírgula zero Por cento).

A) os integrantcs da categoria profissional admitidos apos t)l de maio de 1997 terão correção salarial proporcional

na ordem de IllZ aoo. ( um doze ams) por mês trabalhado. assim compreendido a fração igual ou supenor a

quinze dias de trabalho.

B) Scrão compensadas todas as anteciprções espontâneas feitas a partir de 01.05.97. salvo as deconentes de

promoção ou mérilo.

CLÁUSULA 3" - SALÁRIO DE INGRESSO f, NORMATIVO

O salario de ingresso dos integranÍes da categoria profissional seú de no mínitno R$ 166.'10 ( cento c sessctrla c seis

reais c quarenta centavos). e ã saHrio notmati-.uo. assitn entendido o mínimo a ser pago aos elÌÌpregados que lenha':n

mais de 90 (novenla) dias de seniço será de R$ 18s,24 (cenlo e oitenta e oito reais e Yinte e qrìatro centavos).

cr-Áusul-n +" - axuÊxro

Cada trabalhador integrante da categoria profissional recebcra 1.0% ( hunt por cello). a titulo de muênio. por ano

completo de serviço. prestados dc fõrma inintemrpta âo lÌtesnÌo empregadol a incidir sobre o salário base. atc g

lirnite de cinco anuênios ou 5.07o { cittco por ceÚo).

panigrafo Unico - o integrante da categaria prof,ssional que nâ data da rigência desta corTenção. estiver percebendo

percãntual de anuênios siperior a 5.0ú (cinco por celto), permaneceú recebendo o percentual" entÍetanto não mais

será adicionado ac mesmo" qualquer oufro percentual.

C LÁ US ULÂ 5" - ESTABILIDADE PRI{-APOSf, NTADORIÂ

Fica assegurado estabilidade prol.isória aos integrantes da categoria prohssional que contenhan no mínimo 03 (três)

anos de seniços prestados ao mesmo empregadar, e que estejam a 2'l (linte e quâtro) meses de ãposentar-se por

tempo de seniço áos 35 (trinta e cinco) anos, por idade de 60 (sessenta) anos para a mulher e ír5 (sessenta e cmco)

o',oi po* o homem. A esìabilidade alençada é estabelecida pelo prazo de 2'1 (r'inte e quãtro) meses antecedentes à

data de apcsentadona.

paragrafo lo - Em completando o inlegrante da categoria, a idade ou telÌrpo de sen'iço necessários ao requeri[rento

da afosentadoria. cessará agtomaticamente a estabilidade, oporturúdade erìr cple o enlpregador podera pronìover a

dispensa do empregado sem qualquer outra fonnalidade.

paragrafo 2., - para ser beneficiário da gararÍia de emprego estabelecida ru presente cláusula. o erttpregado devcrá.

comBnicar a eulpresã por escrito, sob pena de pcrda de estabilidade.

paragrafo 3o - O empregado esúvel por força da prcssnte cláusula poderá ser despedido por justa câusa ou c'rtinção

da empresa.
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Panigrafo -lo - Nas localidades cnde as empresas integralles da categoria econômica manúverem apenâs um conrato
de prestação de seniços. em ocorrendo a rescisãa, términc. extinção ou cancelamento deste contrato. poderâo as
mcsmas promoverem a rescisão do contrato dos empregados regularmente, sendo que se existir enffe eles algum que
dctenha estabilidade pré-aposentadoria esta ficani prejudicada, não gerando para o empregador nenhuma obrigaçãc
por reintegração, indenização ou manuÍenção do cortrato detrabâlho. podendo o nìesnìo ser despedido. sem que haja
qualquer conseqüência para a erÌrpreffL

CIÁUSULA 6" - IIORAS EXTRAS

Fica garaltido aos integrantes da categoria prcfissional adicional de 50% {cinqiienta por cento) para as horas
extraordiná,rias trabalhadas de Segunda-feira a Sábado, c de 100% (cern por cento) para as traballudas em dias de
rcpousos e feriados.

CLÁUSULA 7" - ADICIONÀL NOTURNO

A hora noturnâ teú adicional de 30Yo (trinta por centc). calculada sobre o salária rnais assiduidade mais anuênia.
devendo constar em olerite o adicional rìoturno sobre o R.S.R.

CLÁUSULA s.. CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Fica vedaú a celebração de coltrato de experiência em caso de readmissão de emprcgado na mesma furtção. desde
que o contÌâto anterior seja supenor a seis meses.

CLÁUSULA 9" - FERIAS PROPIORC]ONAIS

Dcsde que não tenha sido demitido por justa carsa, nâ cessação dc contratc de traklho. mesmo o empregado que
tenha menos de 12 (doze) meses de seniço. terá direito à remuneração de férias proporcionais a base de l/12 (um
dozc ar,os) por mês de sen{ço, ou fração superior a 14 (quatorze) dias que ser:i selÌìpre acrescida do terço
constitucional.

CLÁUSULA 10- - ESTÂBILII}ADE/COMUNICACÃO DA GESTÂNTE

Fica estabelecida a garantia de ernprego a gestante desde o inicio da geslação, até cinco meses após a data do parto.
As integrantes da categoria profissional. devem comunicar a gestação a* enpregador no rÌìorìrento em que ltcar
consúatado o estado gravídico. por escrito. para que Íique assegurada a garaniia supra mencionada estabelecida na
Constituição Federal.

Paragrafo lo - Fica facrúïado às empresas integrantes da categoria econômica. prorÌlovererÌÌ a hontologação de
rescisões contraïuais da empregada mulher. com tempo de seniço superior a 9S (noventa) dias e inferior a 12 (doze)
lileses:
Paúgrafo 2o - Semprre que ocoÍïeÍ homolcgações de rescisão contratual de empregada mulher. independenle de
tempo de sen"iço. a empregada declaraú no !'erso da rescisão se esta ou não grálid.r Se estirer gnár{da. será
âufomâticâmente reintegrada ao trabalho, ficando prejudicada a dispensa. caso confnirio. o empregador- por força
desta declaração. ficará desobrigado de qualquer reparação pecutúária ou obrigação de reintegração. por alegação de
grar.idez.

CLÁUSULA TT" - IíOMOLOGÂÇÃO DE RESCTSÕES

As homologações de rescisões de contratos de trabalha serão feitas no Sindicato da categoriâ dos Enrpregados. a
partir do l80o dia de trâbalho. sendo que esta cláusula só se aplica aos empregados que frabalham em Londrina,
Cambé e lbiporâ. Os dernais terão suas rescisões honologadas pelo referido sindicato. após urn ano dc trabalho. na
forrna da Lei.

CLÁUSULA 12'. QUADRO DE AVISOS

Será facullado pelas Empresas ao Sindicato. a fixação de avisos e editais para conhecitrretrto dos empregados ent
local de fácil acesso e visibilidade.
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CLAUSULA IJ" - UNIF'ORIVTf,S

fu empresas ficam obrigadas ã custear integralmente os unifcrmes, quandc houver exigência de uso.

CLÁUSULÀ 14' - DIRIGENTES SINDICAIS

Os membros integrantes da diretoria executiva do sürdicato da categoria profissional. assi:l entendidos o Presidente
e o Tesoureiro. ficam dispensados do expediente nomral de trabalho na enpresas e obrigado a cuntpri-lo no
Sindicato. sern ônus de quaisquer natureza Fnì a enpregadora. Limilando-se ao número de 0l (un) empregpdo por
cnìpresa.

CLÁUSULA 15'- ACORDO DE COMPENSACÃO

Os acordos cfetu,ados pelas empresas. visando a conìpensaçâo de horas. serão homologados pela cntidadc sindical
profissional.

CLÁUSULÂ 16' - MENSALIDÂDE ASSOCIADOS

Em atenção ao que preceitua o artigo 5'15 da CLT. as enÌpresas desçon{arão de seus empregados as mensalidades
dcvidas à Entidade Sindical. desde que autorizados por escrito, descontos estes efetuados em folha de pagamento.

CLÁUSULA 17" - INDf,NIZAÇÃO POR MORTE OU TNVALIDEZ PERMf,NTE OU DOENÇA
PROF'ISSIONAL

Hal'endo ocorrência de morte nafural. oa acidente de trabalho qïe &aga inr,alidez peÍïnanente. a empresâ prestani
ausílio pecuniário nc valor de 2,5 {dois e meio) pisos da categoria. sendo apcional à empresa numutenção de seguros
que cubram tais despesas.

CLÁUSULA IS" - INTERVALO INTRA-JORNADÂ

As empresas integrantes da categoria econômica deverão respeilar o inten'alo para Íepouso e refeições. estabelccido
pelas partes convenentes como sendo de 60 (sessenta) minutos no mirúrno, sendo çe desde logo as partes avençan
que estc lapso de ïempo poderá ser redrzido para 30 (trinta) lrinutos. desde que as erìpresas urarteulutn refçitório
no local de trabalho e salisfaçam as demais exigências legpis.

Panignfo lo - Fica estabelecido que as enìpresas poderão praticaÍ inten'alo intra-jonìada para repouso e refeições. de
quatro horas independenle de qualcprer outra formalidade. sendo cpre as horas compreendidas eutre duas e qualro no
intenalo em hipótese algruna serão consideradas conto horas exlras.

Paúgrafo 2o - Para os empregados que tenham conmto de trabãlho em rigor. as empresas que pretendam fazer uso
das disposições de parágrafo primeiro. deverão proüdenciar Acordo Individual ou Coletivo de Trabalho corn o
empregado. e homologá-lo na entidade sindical.

CLAUSULA 19'- RIGISTRO DE FREQUÊNCIÂ

Fica l'edadg a marcação de ponto meçâniça ou manual, por qualquer cutra pessaa que nâo seja o próprio empregado.
Panígrafo Unico - Será advertido o enrpregado que bater o cartão ponto de outro que não o seu, sob pena de não
respeitando esta determinação. ser demitido porjusta causa.

CLÁUSULÂ 20'- f,RROS NA FOLIIA DE PAGÂMENTO

Em caso de ocorrência de erros de calculo quiurto à remuneração de qualquer origent a empresa terá prazo de 72 (
setentâ e duas) horas. após avisada por escrito. pan efetuar a correção. desde que recodtecida pela empresa. sob
pena de multa de 20% (r.inte por cefto) sobre as verbas devidas pelo eno.

CLÁUSULA 21" - TAXÂ CONFEDERATIVÂ

As cmpresas se obrigam a descontar de todos os empregados. associados ou não. taxa corfederaüva de 1,5 (unt e
meio por cento), sobre o salario nomüral. mensalmente. obedecendo o limite de t)5 (cinco) pisos uúninto da
categoria. totalizando R$ 832.0t1 (oitocentos e trinta e dois reais) . e recolher lais valores ao sirtdicato com as



respectivas relações. até o ,5o dia útil do mês subsequente.
Paragrafo lo - O não recolhimento no pïrzo implicaú em multa de2üY<' (r,'inte por cento) mais atualização moneuiria
Paúgrafc 2o - Conforme Assembléia realizaút para aprovação da Tara Confederatir,a. ficou determinado que os
irìtegrantes da categoria ïerãc prazo de quiue dias. a contar do início da r.igência da presente CCT. para solicitar
junto ao Sindicato isenção da taxa em epígrafe.

CLAUSULA 22" - REVERSÃO PATRONAL

As empresas se obrigarn a rccolher, diretarnente ao sindicato patronal. a importàrcia equivalente a R$ l.(X) ( urn real)
por empregado. a título de ta.ra assisteircial. até o dia 30.07.98, sob pena de multa de 1t]% {dez por cento). alcm da
atualizaçâo rnonetá,ria correspondente.

CLAÚSULA 23" - PENALIDADE

Pclo dcscurnprimento de qualquer das cláusrúas corÌsLarì1es da presente CCT. fica cstabclecida mulla eqúr'alente a
20olr (vinte por cento) do salário normatir,ç. em favor da prrte preiudicada. Com exceçâo das cláusulas 20o. 2to.22u.
quc já cstabelecem multa.

CLÁUSULA 24" - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE

Os empregados que. durante o mês nâo til'erem faltas ou atrãsos de qualquer natureza" justifrcadas ou não. receberá
adicional de assiduidade eqrúvalente a 4% (quatro por cento) sobre o salário.

CLÁUSULA 25' . TRABALHO TEÌITPORÁRIO

Fica exprcssamente vedada a contratâção de mão-de-obra temporária. nos moldes da Lei 6.019111^ em todos os
sctores de produção que nâo seja eúgida qualificação técnico profissional.

CLÁUSULA 26" -  CESTA BÁSICA
As partes convencionam a obrig3toriedade do fomecimento de cesta básica de alimentos pafiì os empregados que
ganham até 0-l (quatro) pisos da categoria R$ 665.60 (seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenla cenüavos)-
obedecendo a regulamentaçâo do PAT.
Quando fornecido pelo enpregador cesta kisica. lanches e refeições ou qualquer outra prestação de natureza similar.
fica estabelecido entre as pÍes. qÌ]e estes beneficios não integrarão para nenhum efeito, inclusive dl artigo 458 da
CLT.

cr,Áusut-a zz. - conaplnnnnwrlcÃo nn auxÍr,ro norlÌCl

As empresas complernentarão o valor do saliírio nc período de afastamento por doença ou acidente de trabalho.
compreendido en&e o decimo se$o e o trigésimo dia (apenas no primeiro mês), em lalor equilalente à diferença
entre o efetir,amente percebido da prer,'idência social e o salário líquido a que faria jus" respeitando sempre. prra
efeito de complementaçâo. o limite máúmo da contribuição prelidenciária.

crÁusur.q zg" - Á,ssrsrÊxcfa l,rgnrcl

Ficam as cmprcsas obrigadas a firmar coar,ênio com entidades que presÍam assistência médica, nas seguintes
condições:
A) O plano de assistência medica. constituir-se-á de um plano básico de cobertura mínimas:
l") Três consultas por semestre de fornn não cumulatir,a:
2") Exames laboratoriais simples:
3") Intemação hospitalar de no máximo 4t) (quarenla) dias. em enfemaria. desde que a dmlça rrão scja antcrior ao
ingresso no plano de saúde:

B) As cobeíuras são dirigidas aÕs eïrpregados exclusivanÌente:

C) Os períodos de carêlcia. serviços não cobeíos e demais restrições do plano de alendimenlo. ficam. fazendo
prte integrante da presefte cláusula não podendo o enpregado exigir qualquer oÌÍro atendirnento rúo previsto
no irstrunelto coltratual que vier a ser finnado ertre a empresas e a entidade. Qualquer sen iço não coberto e
quc vier a ser usado pelo empregado será por ele custeado, sem qualquer responsabilidade para o ernpregador no
rcssarcimentojunto a entidade assistencial. O empregado no ato do ingresso lo plano de saúde- subscreverá os
tcnììos do mesno. passando a ter conhecimento de todas as condições. direitos e restrições: 

i
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D) Os integrantes ih categoria profissional. sofrerão um desconto mensal. nos seguintes percentuais. a incidir scbre
o custo do conr,'ênio:

lú) Para os salários de até R$ !t1-5.00 (quatrocentos e quinze reais), o desconto poderá ser de até 30% (trinta por
cento).
2") Para os salários acima de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais). c desconto poderá ser de até 50oá (cincoenta
por cento).

E) Fica facultado às enrpresas integralles do segmento econô::rico, a concederem a seus empregados coberturas
superiores ao plano básico" nediante a paíicipção dos seus empregados rul nìesrna proporção. podcndo
entretanto a qrnlquer tenìpo rever a concessão. qualdo o plano seni reveíido ao plalo kisico. senì que islo gere
qualquer direilr ao empregado de discuúr ou pleitear ressarcimeuto.

F) O empregado que indit'idralmente desejar csberturas nuis amplas. padeïá pagar diretatÌÌelìte junto a entidade
assistencial ou autorizar a enìpresa a proìììoyer o desconto da diferença entre o valor coberto pela etupresa e o
r,alor recessário païì a nova mais ampla cobertura:

G) O valor custeado pela empresa ern lüpótese alguma sigrificará salário. estabeleceldo as paíes a natureza
indenizatória. não integraado a remuneração para neirhum efeito.

CLÁUSULA 29'. BÁNCO DE IIORAS

Fica convencionado entre as pãrtes pelc presente instrumento çoletim de trabalho, a adoçâo do regrme de Banco de
Horas estabelecido em lei. laleldo ã presente CCT como ilstrumento bastânle Fra que as empresas possam
implcmentar o sistema. ficando abolida a necessidade de acordo coletila.

Panígrafo lo - Pelo presente sistema. as errrpresâs poderão prorïogar a jornada dos integnntes da catego:ia. no
miiximo em duas horas diárias, com posterior reduçâo em outro dia. arravés de regime de compensação. As horas de
prorrogação denfro deste sisterna poderão ser conrpensadas no pÍ:rzo máximo de 120 (cento e r,'inte) dias:
Parágrafo 2o - Nesta hipótese fica erpressamante estabelecido que as hcras cbjeto da compensaçâo. ttão serão em
hipotese alguma interpretâdas e pagês como horas eÍras,
Panigrafo 3o - Na hipótese de rescisâo do contrato de trahlho. as horas exlraordirárias não compensadas. deverão
ser pagas ao lrabalhador colÌì o respectivo adicional, e serão calculadas sobre o valor da reuruleração m data da
resçisâo. Igual paganenlo del'erá ocorïer paË as horas erlras nâo compensadas rÌo prazo de 120 ( cento e viute)
dias. cuja base de ciílculo será a remuneraçâo do nês do pagamento.

CLÁUSULÂ 30" - AUTORIZACÀO DE DTSCOI'iTO

Ficam as elìrpresas inlegrantes da categoria autori:radas a pÍonoverem os descoulos nos salários dos empregados. de
valores relaüvos a segwo. convênios de assistència médica e odontológica e qualquer outro que tenha sido realizado
em benefício do empregpdo, desde que autorizado pelo empregado exceto a cláusula de assistêlcia ntédica que desde
logc fica autorizada.

CLÁUSULÂ 31" - R-EVISÃO

Os sindicatos repres€ntâtil'as da categoria prcfissianal econômica procederãc. se necesúrio for. a negociações da
cláusulas avençadas na presente convenção coletiva. a qualquer tempo. desde que haja alterações subsianciais na
política salarial elau sconômica do país.

E por estarem assirn justos e "acordados, firmam
quatro vias de igual teor e forma. das quais uma

a presente CONVENÇAO COLETM DE TRABALHO. em
será encaminhada à SUF Delegacia Regional do Trabalho de

Londrina para efeito de,.',Uqgi

Londrina- 3t)

S IND DE REFtrIÇÕPS COT,TUVAS DO ESTÀDO I}O PARANÂ

CAR - Presidente

STNbffATO DOS TRABAI,HAI}OBES EM EMPRESAS DE
coNvÊNro, cozrNrrAs lxfilSZfrIAIS, RESTÁURANTEs
OESTE DO ESTAÌ}OI}O PARÂNL

RETEIçOES COLETIVAS, RtrFETÇÕES
INDUSTRIAIS DA REGIAO NORTE E

S ANDRAD L - Presidente
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