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coNVENçÃo coLETlvA DE TRABALHo .. l'oonto
Convenç.ão Coletiva OeÌraOatfro que entre si ajustam, de um lado como entidade sindical'
patronat'o stNDtcAïo DAs EMpREsAs DE REFETçÕEs cot-ETlvAs Do ESTADO Do
pARANÁ e de outro lado como entidade sindical_profissional o SINDICATO DOS

TRABALHAD9RE5 EM EMPRESAS DE REFEIçÕES COLETIVAS, REFEIçÕES

CONVÊNIO, COZINHAS INDUSTRIAIS, RESTAURANTES INDUSTRIAIS DA REGIAO

NoRTE E oËsTE Do EsTADo DO PARANÁ e FECIERAÇÃO IruTCRESTAOUAL DOS

TRABALHADORE5 NAS EMPRESAS DE REFEIçÕES COLETIVAS, REFEIçÕES

CONVÊN;O, COZTNHAS 1NOUSTRIA|S E AFINS por seus presidentes, ao final Íirntado'

devidamente autorizados por assembléia geral extraordinária que se regerá pelas cláusulas e

corrdições a seguir estiPuladas:

CLÁUSULA 1" . VIGËNCIA /DATA BASE
A presente Convençâo Coletiva de Trabalho terá duração de 12 (doze) meses, com

vigència a part irde 01 .A4"2OAZ a 31.03"2003.

CLÁUSULA 2" - REAJUSTE SALARIAL
Os salários Oos empregàOos representados nesta Convenção Colettva, serão

reajustados com aplicação do percentual de 8,0% ( oito por cento) para os

trabalhadores que percebam até 370,00 (trezentos e setenta reais) e acima reaiuste

salarial de 6,0yo iseis por cento) sobre os salários vigentes em 01 de abril de 2001"

a) Os integrantes da categoria profissional admitidos apos 01.04.2001 terão
' 

correçãõ salarial proporcional, na ordem de 1112 avos (um doze avos) por

mès trabalhado, assim compreendida a fração igual ou superior a quinze

dias trabalhados.
b) Serão compensadas todas as antecipações espontâneas feitas a partir de

01.04.2001. salvo as deconentes de equiparação salarial, promoção ou

mérito.

CLAUSULA 3à - SAúRIO DE INGRESSO E NORMATJVO

Sera garantido aos trànalhadores contratados e que não seiam oriundos da categoria

profislional representados pelo sindÍcato suscitante salárío de ingresso de R$ 216,00

i duzentos e dezesseis reais) a partir de 01 .A4"2AO2, podendo permanecer este pelo

prazo de 90 (noventa) dias, ou se.ia 03 (très) meses''parágrafo 
10 - Para os trabalhadores oriundos do mercado, que já tenham

trabalhado na categoria profissional, ou seja que percebiam o piso da categoria em

31.03.2001 será gãrantiáo a partir de 01.A4.2AA2 o salário normativo de R$ 250,00

(duzentos e cinqüenta reais).

CLÁUSULA 4" - ANUÊNIO
O 'nbegpnle da categoria profissional que na data de 31.03.2002 estiver percebendo

anuênio terá o percãntuaì incorporado ao salário base, Aos novos integrantes da

categoria não mais será adicionado percentuais à título de anuênio'

CLAUSULA 5". ESTABILIDADE PRE APOSENTADOFIA
Fica assegurada aos integrantes da categoria profissional, que contem no mínimo 3

(très) anos de serviço para a mesma empresa, e que estejam a 24 ( vinte e quatro

meses) meses de le aposentar por tempo de serviço ou implemento de idade'

estabilidade prov;sória no emprego durante este período. Tal condição deverá ser

comunicada por escrito pelo empregado a empresa por ocasião da demissão ou nos

10 (dez) dias subseqüentes, sob pena de perda do direito à estabilidade'

Parásrafo 10- Em completando o inteerant:^:i^"*:n?i1:ir'TlL""Ï,"t:iff 
"0: /servifo necessários ao requerimento da aposentadoria, cessará aut$naticat:1t"_: /

estabitiOade, oportunidade em que empregador poderá promover la disPensa do 
/

empregado sem qualquer outra formalidade. i i /
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Parágrafo 2o - Para ser beneficíário da garantia de emprego estabelecida na
presente cláusula, o empregado deverá, comunicar a empresa por escrito, sob pena
de perda de estabilidade.
Parágrafo 30 - O empregado estável por força presente cláusula poderá ser
despedido por justa causa ou extinção da empresa.
Parágrafo 40 - Nas localidade onde as empresas integrantes da categoria econômica
mantiverem apenas um contrato de prestação de serviços, em ocorrendo a rescisão,
término, extinção ou cancelamento deste contrato, poderáo as mesmas promover a
rescisão do contrato dos empregados regularmente, sendo que se existir entre eles
algum que detenha estabilidade pré-aposentadoria esta ficará prejudicada, não
gerando para o empregador nenhuma obrigação por reintegração, indenização ou
manutenção do contrato de trabalho, podendo o mesmo ser despedido, sem que haja
qualquer conseqüência para a empresa.

Fica garantido aos integrantes da categoria profissional, adicional de 60% (sessenta
por cento) para as horas extraordinárias trabalhadas de segunda feira à sábado, e
de 100% (cem por cento) para as trabalhadas em domingos e feriados. Fica permitida
a compensação de horas, sendo pago como Horas Extraordinárias o excedente náo
compensado.

CúUSULA 7" . ADICIONAL NOTURNO
Fica garantido aos integrantes da categoria profissional, adicional de 30o/o (trinta por
cento) para as horas noturnas, assim entendidas as definidas no artigo 73 da CLT.

Fica vedada a celebração de contrato de experiência em caso de readmissão de
empregado que tenha trabalhado por período igual ou superior a 6 (seis) meses na
empresa, salvo nas hipóteses de recontratação em cargo diferente daquele
anteriormente ocupado.

Desde que não tenha sido demitido por justa causa, na cessação do contrato do
trabalho, mesmo o empregado que tenha menos de 12 (doze) meses, terá direito à
remuneração de férias proporcionais a base de 1112 (um doze avos) por mês de
serviço, ou fração superior a 14 (quatoze) dias que será sempre acrescida do terço
constitucional.

CúUSULA 10". ESTABILIDADE DA GESTANTE
As integrantes da'categoria profissional, devem comunicar o empregador a gestação
no momento em ficar constatado o estado gravídico, para que fique assegurada a
garantia de emprego prevista na Norma Constitucional.
Parágrafo ío - Fica facultado à empresas integrantes da categoria econômica,
promoverem a homologação de rescisões contratuais da empregada mulher, com
tempo de serviço superior a 90 (noventa) dias e inferior a 12 (doze) meses.
parâgrafo 20 - Sempre que oconer homologações de rescisão contratual de
empregada mulher, independente de tempo de serviço, a empregada declarará no
verso da rescisão se esta está ou não grávida. Se estiver grávida, será
automaticamente reintegrada ao trabalho, ficando prejudicada a dispensa, caso
contrário, o empregador, por força desta declaração, ficará
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reparação pecuniária ou de reintegraçáo, por alegação de
de qualquer
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CLqUSULA tra- HOwTOUOçRÇÕES RESCISÓRIAS __ ô 
v

Ãs homologaçGr Oe rescisoes de contrato de trabalho serão feitas no Sindicato

profissiona[ na hipótese do empregado tiver mantido contrato de trabalho com a

empresa por mais de 01 (um) ano, na forma da Lei'

GúUSULA 12" . SUADRO DE AVISOS

@osind ica todacategor iapro f iss iona la f i xaçãodeav isose
editais para conhecimento dos empregados, em local de fácil acesso e visibilidade.

cúusutR tg" - uNllronMrs
As empresas que exigirem o uso de uniformes ficam obrigada a fornece-los

gratuitamente.

os membros integralÃìffi-ãGtoria eGcutiva do sindicato da categoria profissional,

assim entendidos o Presidente, o Secretário e o Tesoureiro, ficam dispensados do

expediente normal do trabalho nas mesmas e obrigados a cumpri-los no sindicato'

sem ônus de qualquer natureza para a empregadora'

As diretorias dos sindicatos convenentes ficam desde iâ autorizadas a celebraram

acordos coletivos de prorrogaçáo e compensação de jornada de trabalho, sempre

que entenderem convenienle, independente de convocação de assembléia geral

extraord i nária especif icamente para este f i m'

CúUSULA í6" . MENSALIDADE DE ASSOCIADOF
Medrante artorizafro porì.iito do empregado, as empresas se obrigam a

descontar a menLalidade sindical dos associados ao sindicato da categoria

profissional, e a recolher os valores descontados, diretamente ao sindicato
'beneficiado, 

até o dia 10 (dez) de cada mês seguinte que se referir o desconto' o

atraso imotivado do recolhimento das importâncias descontadas sujeitará as

empresas ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o total devido.

DOENCA PROFISSIONAL
@fazersegurodev idaemgrupopara todosos in tegrantes
Oá categoria profissúnal, totalmente às expensas das empresas, em valor mínimo

equivale-nte a 5 (cinco) vezes o valor do salário nominal dos empregados, podendo

ãËiát pot pagar indenização em valor equivalente aos empregados ou a seus

dãpendentes Ìegais, em iaso de invalidez permanente ou morte, sendo que' os

!n{p*úã"; teão esse direito após completarem 6 (seis) meses de trabalho na

empresa.

CúUSULA í8" - INTERVALO INTRA JORNADA
eratodososintegrantesdacategor iaprof issiona|,

intervalo intra jomaõa mínimo de uma hora, salvo hipotese de Acordo Coletivo

firmado entre a empresa e o sindicato Profissional que estabeleça redução ou

fracionamento deste intervalo'
parágrafo 10 - Fica estabelecido que as empresas poderão praticar intervalo

intrajomada para repouso e refeições, de quatro horas independente de qualquer

outrá formalidade, sendo que as horas compreendidas entre duas e quatro no

iniervalo em hipotese alguma serão consideradas como horas extras'
parágrafo 2o - Para os empJegados que tenham, contrato g: ryit:fii 

"lg^:1-::
empresas que pretenOam iái{qso das disposições de parágrafo Rrimtto, deverão

, ,,\
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providenciar Acordo lndividual ou Coletivo de Trabalho com o empregado,u e

homologá-lo na entidade sindical.

cLÁusul-A 1e" - REGISTRO DE FREQUÊNCIA
fica expressamente vedada a marcaçãO de ponto, mecânico ou manual, por
qualquer outra pessoa que não seja o próprio empregado'

em suas dependências, conjunto de

medicamentos de primeiros socorros.

cúusuuR z't" - tnxR Rsslsterucnt
As empresas se oOngam a descontar de todos os empregados associados ou não

Taxa Âssistência OJ't,Syo ( um e meio por cento), sobre o salário nominal,

mensalmente, obedecendo o limite de 05 (cinco) pisos mínimos da categoria R$

1.250,00 (hum mil duzentos e cinqüenta reais), e recolher tais valores ao sindicato

com as respectivas relações, até o 50 dia útil do mês subseqüente.
parágrafo 10 - O não iecolhimento no prazo implicará em multa de 2oo/o (vinte por

cento) mais atuali zaçâo monetária'
parágrafo 20 - O deiconto da categoria profissionalfoi aprovado em Assembléia com

Ata assinada e registrada em Cartório, os trabalhadores terão prazo de quinze dias, a

contar da data de homologação da presente CCT pelo Ministério do Trabalho, para

solicitar junto ao Sindicato devolução da taxa em epígrafe'

GúUSUI-A 22". ERROS NA FOLHA DE PAGAMENTO
ú caso de ocorrêncià de erros de cálculo quanto à remuneração de qualquer

origem, a empresas terá prazo de 72 (setenta e duas) horas, depois de avisada por

esõrito para efetuar a corieção, desde que reconhecida pela empresas, sob pena de

multa d,e 2Ao/o (vinte por cento) sobre as verbas devidas pelo erro.

CLAUSUI.A 23". REVERSÃO PATRONAL
As empresas se oOngarn a recolher, diretamente ao Sindicato Patronal, importância

equivaiente a R$ 1,00 (hum real) por empregado existente em 31 .04.2a02 a título de

Taxa Assistencial, devendo essa taxa ser recolhida até 30.06.2002, protocolando

copia da guia de recolhimento junto ao Sindicato Patronal'

As empresas queffim associações de funcionários legalmente constituídas'
poderão descontar, em folha de pagamento, as mensalidades devidas, limitadas a

ì yo (r. por cento) do valor nominal dos salários, bem como, valores relativos a

convènios firmados pelas associações e utilizados pelos empregados, desde que, as

autorizaçôes de desconto tenham sidos feitas por escrito. Os descontos procedidos

na formá ora estipulada atendem ao disposto no artigo 462 da CLT.

CúUSULA 254. EXAMES ESCOLARES
Os empregados estuOantes serão dispensados do trabalho, sem prejuízo de seus

salários, mediante a comprovaÉo, desde que coincidam com o horário de trabalho:

a) para prestação de provas constantes do cunículo escolar, devendo a empresa' 
ser comunicada, devendo a êmpresa ser comunicada com antecedência de

48 (quarenta e oito ) horas;
b) para prestação de concurso vestibular, limitada a ausência de meio período
' 

diário'da jomada de trabalho do funcionário, em uma única instituição de
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CúUSULA 27".CARTA AVISO DISPENSA
ção de falta grave, nos termos do artigo 482 da

CLT, àevãrá ser comunicado por escrito, das razões determinantes de sua dispensa,

sob pena de torna-la imotivada'

cúusuLa za" - tRAeRLHo tenÍpoRÁRto
fica expressamente vedada a contratação de mão-de-obra temporária, nos moldes

da Lei 6.019174, em todos os setores de produção que não seja exigida qualificação

técnica profissional.

cúusuln zg" - cesrR eÁslcR ou vRLe coillPRA
As partes conuenõnamãìbrigatoriedade do fornecimento de cesta básica de

alimentos ou de vale compra, para todos os empregados representados nesta CCT.

a) Optando a empresa pela Cesta Básica, a mesma deverá conter basicamente' 
os seguintes iiens: 10 kg de arroz (T 1), 05 kg de açúcar cristal, 03 kg de

feijão-carioca (T 1), 01 Kg de macarrão,01 kg de farinha de trigo,01 Kg de

sal refinado, 5ò0 grs. Oe cãfé torrado e moído, 02 latas de Óleo de 900 ml, 02

latas de massa de tomate (140) grs. As empresas se obrigam a enviar

mensalmente ao Sindicato Profissional a lista dos itens que compõem a Cesta

Básica, citando tipo, preço, quantidade, a fim de se possa comprovar o

cumprimento do acordado entre as partes'
b) Optando a empresa pelo Vale Compra, o mesmo deverá equivalente a 11o/o

(onze por cenio; do salário normativo da categoria, constante à Cláusula 3"

desta ÒCT, ou seja R$ 27,50 (vinte e sete reais e cinqÚenta centavos)
c) para concessão áeste benefício, os empregados deverão ter comparecimento

pleno ao trabalho, pois as faltas não justificadas servirão de motivo para o

cancelamento do mesmo, considerando faltas justificadas somente aquelas
previstas na legislação.

d) buando forneõido pelo empregador cesta básica, vale compra, lanches e

refeições ou qualquer outra prestaçáo de natureza similar, fica estabelecido

entre as partes, que estes benefícios náo integrarão para nenhum efeito,

inclusive do artigo 458 da CLT'

As empresas complernentarão valor do salário líquido no período de afastamento por

doença ou acidenie de trabalho, compreendido entre o décimo sexto ao trigésimo dia,

", uãlo;. equivalente à diferença entre o efetivamente percebido da Previdência

Social e o salário. líquido a que faria jus, respeitando sempre, para efeito de

complementação, o limite máximo da contribuiso providenciaria.

cúusuLn st" - RsslsrÊNcn MÉqtcn
Ficam as empresas oOrigadas a firmar convênio com entidades que prestam

assistência médica, nas seguintes condições:
a) O plano de assistência médica constituir-se-á de um plano básico de coberturas

mínimas:
1o) Três consultas por semestre de forma não cumulativa;
2o) Exames laboratoriais simPles;
3o; lntemaSo hospitalar de no máximo 40 (quarenta) dias, em enfermaria, desde
que a doença não seja

I  r , 1  r \ ì
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que a doença não seja anted.or ao ingresso no plano de saúde; I ì
As coberturas são 

ïgqtïpregados 
exclusivamente; 

Iífií ìr4 ,/ / | , '.,r' .',,* /
b)

adosodonto|ógicosfornecidospe|osprof issionais
Dentista, contratados do Sindicato da categoria profissional, aos fins da lei.
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c) os períodos de carência, serviços não cobertos e oertraõçúnçoõj ilô Fr8;'á'tÉ*n'""

atendimento, ficam, fazendo parte integrante da presente cláusúla, não podenb"qRÂÀrÀ

o empregado exigir qualquer outro atendimento não previsto no instrumento

contratuai que vieia ser firmado entre a empresas e a entidade. Qualquer serviço

não coberto e que vier a ser usado pelo empregado será por ele custeado, sem

qualquer responsabilidade para o empregador no ressarcimento junto a entidade

assistencial. O empregado no ato do ingresso no plano de saúde, subscreverá os

termos do mesmo, paésanOo a ter conhecimento de todas as condições direitos e

restrições;
d) Os integrantes da categoria profissional sofrerão um desconto mensal, nos

seguintei percentuais, a incidir sobre o custo do convênio:

1o) para os salários de até R$ 500,00 (quinhentos reais), o desconto poderá ser

de até 30% (trinta Por cento);
20) para os salários acima de R$ 500,00 (quinhentos reais), o desconto poderá

ser de até 50% (cinqüenta por cento).

e) Fica facultado às empresas integrantes do segmento econÔmico, â concederem a

seus empregados coberturas superiores ao plano básico, mediante a participação

dos seus empregados na mesma proporçâo, podendo, entretanto a qualquer

tempo rever a colncessão, quando o plano será revertido ao plano básico, sem
que isto gere qualquer direito ao empregado de discutir ou pleitear ressarcimento;

0 O empregado que individualmente desejar coberturas mais amplas poderá pagar

diretamente junto à entidade assistencial ou autorizaf a empresa a promover o

desconto da diferença entre o valor coberto pela empresa e o valor necessário
paru a nova mais amPla cobertura;

g) O valor custeado pela empresa em hipótese alguma significará salário,

estabelecendo as partes a natureza indenizatória, não integrando a remuneração
para nenhum efeito.

Fica convencionado que em substituição à assistência médica já existente, será

apresentada pelo Sindicato Profissionai uma alternativa de plano cujas adesões dos

empregados serão gerenciadas por este, sem qualquer obrigatoriedade de adesão

poi p"Í" da empresãs. A participação no custeio do plano de assistência médica que

venha a substituir o já existente, observará o mesmo critério vigente, ou seja, 30% do

custo por conta do trabalhador e 70% por conta do empregador.

Fica facultado às empresas celebrarem com o Sindicato Profissional , acordo para

implantação de Banco de Horas, conforme Lei 9'601/98'

334 -

fi." t""uftado às_empresas dispensar o empregado do cumprimento do aviso-prévio,

sempre que no curso do aviso prévio dado pela empresa ou pelo empregado, se

comprove novo emprego.

As empresas fOrnecerão, mensalmente, a seus empregados o vale transporte, para

todos os dias trabalhados, conforme Lei 95'247187 '

O "*pr"g"do não sofrerá qualquer prejuízo salarial quando faltar ao serviço por até

úml áia ão mês para atendimento médico ou intemação hospitalar de filho com até 6

íseis) anos de idade. devidlnnOfe comprovado' 1\

L l
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(seis) anos de idade,



As empresas complementarão o décimo terceiro salário aos empregados que

sofrerem afastamento previdenciário por prazo igual ou inferior a 12 (doze) meses e
dentro do mesmo exercício.

Os empregados com mais de (55) cinqüenta e cinco anos de idade e no mínimo com
0S (cinco) anos de trabalho ininterruptos na empresa, quando despedido sem justa

causa, fará jus a um aviso-prévio de 60 (sessenta) dias.

para empregado que tenha 5 (cinco) anos ininterruptos, ou mais de trabalho na
mesma empresa, por ocasião da aposentadoria, o empregador pagará ao a título de
gratificação 1 (um) salário nominal, até o décimo dias após a concretização da
mesma.

MEDICAMENTOS

As empresas se obrigam a descontar em folha de pagamento de seus empregados
as despesas correspondentes aos convênios médicos, de medicamentos e

tratamentos odontologicos, efetuados junto ao Sindicato da categoria Profissional,
sempre com a devida autorização do empregado.

parágrafo único - Os valores deverão ser repassados ao sindicato até o 70 dia Útil
do mês seguinte.

CúUSULA 40" - ACORDO COM EMPRESAS

Fica o Sindicato Profissional, a comunicar ao Sindicato da Categoria Econômica, a

realização de qualquer acordo direto com as empresas por este representadas.

GLAUSULA 4f.EEV!SAO
Os sindicatos representativos da categoria profissional econômica procederão, se

necessário, a negociação das cláusulas avençadas na presente Convenção Coletiva,
a qualquer tempo, OeiOe que haja alterações substanciais na política salarial e/ou

econômica do país.

E por estarem assim, justos e acordados , firmam a presente Convenção Coletiva de

trabalho, em quatlrc vias de igual teor e forma, das quais uma será encaminhada à
Delegacia Regional do Trabalho de Londrina, para efeito de arquivamento.

CLAUSULA 421-PENALID.ADE
pelo descumprimento de qualquer das cláusulas constantes da presente CCT, fica

estabelecida multa equivalente a2Oo/o (vinte por cento) do salário normativo, em favor

da parte prejudicada. Com exceção das cláusulas 164,214 e22a quejá estabelecem
multa.

/

1t,Londrina, 01 de abril de 2002.
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