
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO

Convenção Coletiva de Trabâlho qìle entre si_ajustam, de um lado como Entidade Sind cal Patronal o
SINDICATO DAS EMPRESAS DE REFEIçOES COLETIVAS DO ESTADO DO PARANA, CNPJ
81 .917.395/000í -93 e Rêgistro Sindical 242.90.004135/90 e de ouiro lado como Entldade Srndca
PTofissionaÌ o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS,
REFE|çOES CONVÊNlO, COZTNHAS INDUSTRIAIS, RESTAURANTES INDUSTRIAIS DA REGIÃO
NORTE E OESTE DO ESTADO DO PARANA, CNPJ 73-687.949/0001-85 e Registro Sindical
46.000.002560/95, por seus presidentes, ao final iirmedos, devidamente autorizados por AssembléÌa
ceral Extraodinária, que se regerá pelas cláusulas ê condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULAS ECONOMICAS

CLÁUSULA íA . REAJUSTE SALARIAL

os salárlos dos empregados representâdos nesta Convenção Coletiva seÍão reajustados com ap icação
do percentual de 4,50% (quatro virgule cincoenta) por cento sobre os salários vigente em 01 04 2006
até o lÌmite de R$ 750,00 (Setecentos e cincoenta Íeais), a partif de R$ 750,01 (setecentos e c ncoenla
reais e !m centavo), aplicar o percentualde 3,30% (Íês virgula trinta) por cento.

Os integrantes da categorìa profissionâl admitidos após 01 04.2006 tefão correção sa afral proporcronaL
na ordem de 1/12 avos (um doze avos) por mès trabalhado, assim compreendida a iraçáo ìgLra ou
suDerior a quinze dias trabalhados.

a) SeÍão compensadas todas as antecipaÉes espontàneas feitas a partir de 01 042006 salvo âs
decorrentes de equiparação salariaÍ, promoção ou mérito

CLÁUSULA 2A - PISO NORMATIVO

Será garantido aos tEbalhadores conhatados e que não sejam oriundos da categorra profissionãl
represèntados pelo srndicato suscitante piso normâtivo de R$ 405,00 (quatrocenios e cinco reaìs) a padir

de 0'1.04.2007.

PaÌágraÍo PÌimêiÍo - Para as emprcsas que possuam empregados contaatados cÔmo Atendente
EscoÈr, fica ajustada a possibilidade da contratação, com o SindÌcâto Profissional' de Acordo coleuvo de
Trabalho. visando estabêtecer piso salarial diferenciado, de acordo com a iornada de trabalho, bem como
visando Íegular a atividade desses empregados durante o período dê recesso escolar' Fica garântido ao
Atendente Escolar todos os dircitos constêntes na CCT da Categoria ProfissÌonal

As paftes convencionam a obrigâtoriedade do íornecimenÌo de cartáo alimentação, ou vale compra para

todos os empregados Íepresentados nesta CCT, no valor de R$ 58,00 (cinqÚenta ê oito reais).

a) PaÍa concessão deste beneficlo, os empregados develão ier compalecimento pleno ao trabâlho, pors

as falias não iusÌtfcadas serviÍão de motivo para o câncelamento do mesrno considerando fatas

tr.tiìiú. .ãri""ì" "qrelas previstas nâ lêgislação

b) Quando fornecrda pelo empregador, valê compra, cêrtão alimentação lanches e refeções ou
olalouer outra DrestaÇão de natureza similar. ficâ eslabelecido enke as partes, que esies benefÍcios não
inteoiarào os salároi para nenhum efeilo, inclusive do artrgo 458 da CLI Serdo que ê e'npÍesê rão

cobiará qualquervalor a titulo de ressarcimento destês benêfÍcios

c) O crédito do cartão alimentação ou vale compÍa deverá ser efeiuado até dia 20 do més subseqilente
ao trabalhado.

dJ O funcionário aíastado por férÌas e auxíl io matefnidade, terá dÌreito ao benefício Nocasodeauxilo
doença ou acidente de trabalho será limitado a 06 (seis) mêses após o último dia trabalhado



e) O empregado fará jus ao beneficio, no caso de aviso prévio trabalhado e/ou avrso
ficando o empregador obrigado a comprovar o pagamento no ato da assistência à
rescisão dê contrato.

prévro inden zado
homo ogação da

Fjcâ gaÍantido aos integrêntes da categoria profissional, âdÌcional de 60% (sessenta poí cento) paÊ as
horas extraordinárias trabalhadas dê segunda feirã à sábado, e de 100% (cem por cento) paía as
trabalhadas em domingos e feriados, Fìca permitida a compensação de horas, sendo pago como HoÍas
Extraordinárias o excedente não compensado.

GLÂUSULA 5A - ADICIONAL NOTURNO

Fica garantido aos integrantes da categona proírss onal, adrc onal de 30% (tÍinta por cento) para as hoÍas
noìurnas, assim entendidas as definidas no artigo 73 da CLT.

CLAUSULA 6d VALE ÏRANSPORTE

As empresas fornecerão, mensalmente, a seus empregados o valè tlansporte, parê todos os das
trabalhados, conforme Leì 95.2471A7. Em caso de faltas justificadas a empresa não poderá relomar ou
descontar o vale transporte já cedido ao empregado.

CúUSULA 7â - ADIANTAMENTO SALAR'AL-VALE

As pa.tes convencionam que fica facultado âs EmpÍesas de Alimentâção Colêtvâ concederenì
adiantamento saÌa al aos seus empregados com valores de âté 30% (trinta por cento) dos seus
vencimentos, em datas intervalares entre um e outro pagamento de salários.

CLÁUSULA 8'- SALÁRIO SUBSTITUICÃO EVENTUAL

"Enquanto perdurcr a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas
féias, o empregado substítuto faá ius ao sa[ário contratual do substituído" Consoante o
Enuncìado no. í59 do TST.

PaÍágrato Primeiro - Não se enquadra no èstabelecido do "caput" nos casos de substìiução por
afastamênto do substituído, quândo em auxílio doênça ê auxílio acidente ate o décrmo quinto d a

CLÁIJS U LAS ADMI N I STRAÍIVAS

CLÁUSULA 9" - CONTRATO DE EXPERIÉNCIA

Fica vedadâ a celebração de contrato de experiência em caso dê rcadmissão de empregado que tenha
trabalhado por período igual ou superìor a 6 (sejs) meses na mesma empresa, salvo nas hipóteses de
recontraÌação em cargo diferentê daquele anteriormente ocupado

CLÁUSULA íOA - TRABALHO TEMPOúRIO

Todos os empregados admitidos pelo Íegime temporário' de acoado com a Lei 6019/74 ieráo
assequrados os sèus direitos e obrigaçôês junto ao Sindicato da Categoria Profissiona, assm como
todâ;as obr,gações decorÍe1tes desta Convençáo Coleliva de Trabalho

ParágrâÍo Único - Ao ser efetivado no quâdro funcional da ernpresa o empregado lerá direìo âo
contrãto de trabalho oor tempo indetermìnado, ficando vedada a celebração de contrato de expeÍ ênc a

CLÁUSULA ,'1A - FERIAS PROPORCIONAIS

Desde que não tenhá sido demitido por justa causa, na cessação do contrato do trabalho, mesÍÍìo c
emorêqado quê tenha menos de 12 (doze) meses, terá direito à remuneração de férlas proporcionars a
oase aÌe titá (um doze avos) por més dê serviço, ou fração superior a 14 (quatorzê) dias que sera

.. sempre âcrescida do terço constatucional



É obrigatóÍia a celebração de Acodo Coletivo de Trabalho com o Sindicato Profissronal para a
imDlanÌacão de Banco de Horas, conforme Lei 9.601/98.

PaÍáorafo Ünrco - O Sindicato Profissional fica autorizâdo a celebrar acordo colelivo pãÍa pÍoÍÍogação
e/ou compensação de jornêda de trabalho, independente de convocação de assembéia geral
extraordÌnária espêciíicamente para este fìm.

CLÁUSULA 13A _ PAGAMENTO DE SALARIOS. VENCIMENTOS E SIMILARES

As empÍesas deverão efetuar o pagamento de salários e demais vencimentos em confôrmidâde côm os
precejtos da rcsolução do Conselho Monetário Nacional 3.402 de 06 de setembro dê 2006

GLÁUSULA í4ã - JORNADA DE TRABALHO 12 X 36

Ao empreqador è permitido fixar o Íegime dejomada de 12 (doze) horas de kabalho por 36 (tÍrnia e sers)
horas àe ãescanso. a ser êceito facultatvamente pelo êmpíegado consideranoo que esse leg_e 1áo

significa ampliação do limite das 44 (quarenta e quatro) horas semanais e nem causê preluizo ao
empregado.

ParágraÍo Único: Aos eínpregados que laborêÍn em joÍnada 12 X 36 na forrna desta cláusua Ícã

assegurado o direito ao inteNalo intrajornada de no mínimo 60 (sessenta) minutos TaÌ niervâlo deverá

ser cìncedido a cada 03 (três) horas trabalhadas, com duraçáo de 20 (vinte) minutos cada uma (no

mln:mo). RefeÍido intervalo de descanso (03 de 20 minutos cada um)' será computado na duração do

tÍabalhó e deverá ser pago como hora trabalhada para todos os fins A inobservânciâ desta cond çáo
gera ao empregado o direito ao recebimênto do referido intervâlo como hora extra, acÍêscida do adicional

de 100%.

CLÁUSULA 15A. INTERVALO INTRÂ JORNADA

As empresas sê obrigam a conceder a todos os integÉntes da categoria profissional lniervao

inlraiornada mÍnimo dé uma hora, salvo hipótese dè Acordo Coletivo íirmado entre a empresa e o

SÌndicato Profrssional qüe estabeleça reduçâo ou fracionamento deste intervalo, bem como o contdo no

êrligo 71 da CLT.

CLÁUSULA í6A - REGISTRO DE FREQUÉNCIA

Fica expressamente vedada a marcação de ponto, mecãnico ou manual, por qualquer outra pessoa que
não sela o próprio emPregado.

CLÁUSULA t7A - ERROS NA FOLHA DE PAGAMENTO

Em câso de ocorrència de erros de cáìculo quanto à rcmuneração de qualqueÍ orìgem, a empresa terá

oazo de 72 (setenta e duas) boras, dêpois de avisãda por escrito para efetuar a correçáo, desde que

reconhecida òela empresa, sob pena de multa de 20% (vinte pot cento) sobre as verbas devidas pelo

erro-

CLÁUSULA 18" - UNIFORMES

As empÍesas que exigirem o uso de uniformes ficam obÍigadas a fornecê-los gfatuitamentê

Asêmpresasquêtiveremassociãçõesdêíuncionários|ega|menteconstitu{dâspodeÉodescontar'eÍÌì
toinã d" oaqaÀ"nto, as mensâlidãdes dêvidas, Iimitâdas a 1olo (um por cento) do valor nominal dos
saláÍros be-m como, valores relâtlvos a convénios fÌrmados pelas associaçôes e utilizados peos

emoreoados. desde que as autorizações de desconto tenham sido feitas por escrito. os descontos
procedidos ra forma ora estipulados atendem ao disposto no artgo 462 da CLT

i
I

CLÁUSULA 20' - EXAII/IES ESCOLARES



Os empregados estudantes serão dispensados do trabalho, sem prejuízo de seus saláros, rnedante a
comprovação, desde que coincidam com o horério de habalho:

a) Para prestação de provâs constantes do currículo escolar, devendo a empresa ser comuntcada corN
antecedência de 48 (quaÍenta e oito) horas

b) Pâra prestâção dê concurso vestibular, limitada ê ausêncìa de meìo periodo diárìo da lornada de
trabalho do funcionário, em uma única instituição de ensino.

CLÁUSULA 2lA.CARTA AVISO DISPENSA

O empregâdo demiiido sob acusação de falta grave, nos termos do adigo 482 da CLT. devêrá ser
comunicado por escÍito, das razões detetmjnantes de s!â dispensa, sob pena de torná-La imotvada

CLÁUSULA 22. - AVIso PRÉVIo/DISPENSA

Fica facultado às empresas dispensar o empregado do cumprimento do aviso-prévto sempre que no
curso do aviso prêvio dado pela empresa ou pelo emprcgado, se comprove novo emprego ou ainda, seja
negociado enhe as partes por outros interesses.

CLAUSULA 23'- ESTABILIDADE PRE APOSENTADORIA

Fica âssêguradâ aos integrantes da categoria pfofìssionâ|, que contem no mínimo 3 (très) anos de
seÍviço para a mesma empresa, e que estejam a 24 (vinte e quatro) meses de se aposênlar por tempo
de serviço ou implemento de idade, êstabilidade provisória no emprcgo durante esie período Tâ
condição deverá ser comunicada por escaito pelo empregado à empresa por ocasiâo da demissão ou nos
10 (dez) dias subsêqüentes, sob pena de pêrdâ do direiio à estabilidade.

PaúgraÍo 1o - Em completando o integÍante da categoÍia, a idade ou tempo de servrÇo necessaítos ao
requerimento da aposentadoria, cessarâ automaticamente a estabilidade, oportun dade em q!e
empregador poderá promover a dispensa do emprcgado sem qualquer outra formalidade

Parâgialo 2o - Para ser bênefiôiário da garantia de emprego estabelecida na presente cláusula, o
empregado deverá comunicar a empresa por escrilo, sob pena de perda de estabilidade

PaÌágÌaÍo 3' - O empregado estável por foÍça da presente cláusula poderá ser despedido por jusia
causa ou extinção dê empresa-

ParâgraÍo 4ó - Nas localidades ondê ês empresas integÍantes da categoria económica manttverern
apenâs um contfato de prestação de serviços, em ocoÍÍendo a rescisão, término, exiinÇão o!
cancelamento deste contrato, poderão as mesmas promover a rescìsão do contrato dos empÍegados
regularmêntê, sendo que se existir entre eles âlgum que detenha estabilidade pré-aposentadoria esta
íicará prejudjcadâ, não gerândo para o êmprêgador nenhuma obrigação por feintegração, rndenlzação ou
manutenção do contrato de trabalho, podendo o mesmo ser despedido, sem que haja qualqler
conseqüência para a empresa.

CLÁUSULA 24â _ GRATIFICACÃO POR APOSENTADORIA

Para emprcgado que tenha 5 (cinco) anos ininterruptos, ou mais de trabalho na mesrna empresa por
ocâsiáo dâ aposentadoria, o empregador pagará a títuìo de gratificação 1 (um) sâlário nominal até o
décimo dia após a concretização da mesmâ.

CLÁUSULA 25' _ AVISO PRÉVIOÍDOSO

Os empregados com mais de (55)
trâbâJho inintêrruptos na empresa,
(sessênla) dias.

cinqüenta e cinco anos de idêde e no mínimo com
qLrando despedido sem justa causã, Íará jus a um

05 (c nco) anos de
aviso-prévro de 60



CLÁUSULA 264 ESTABILIOADE DA GESTANTE

As intêgrantes da categoria profissionaÌ devêm ôomunicar o empregador oficialmente a gestêção no
momento em ficar constatado o estâdo grêvÍdico, para que Íique êssegurada a garantia de emprego
previsla na Norma Constitucìonal,

cúusULA 27" - INDENIZACÃO POR MORTE OU INVALIDEZ PERMANENTE oU DoENcA
PROFISSIONAL

As eÍnpresas se obrigam a fâzer seguro de vida em grupo para todos os integrantes da categora
profissional, totalmente às expensas das empresas, em valoÍ mínimo equjvalentê â 5 (cinco) vezes o
valoÍ do salário nominal, podendo optar por pagêr indênizêção em valoÍ equivalente aos empregados otr
a sêús dependentes legais, em caso dê invâlidêz permanente ou morte, sendo que os empregados terão
esse direito após completarem 6 (seis) meses dê kabalho nâ emp|esa.

CLÁUSULA 284 ATESTADOS ODONTOLóGICOS

As empresas aceitarão os atestados odontológicos fornecidos pelos profissionais DenÌistas, coniratados
do Sindicato da categorÌa profissional, aos fins da lei.

CLÁUSULA 29" - COIúPLEMENTACÃO DO AUXÍLIO DOENCA

As empresas complementarão valoa do salário lÍquido no peÍíodo de afaslamento por doença ou acidente
de tfabalho, compreendido ênkê o décimo sexto ao higésimo dia, em valor equivalente à diferença entre
o efetivamente percebido da Previdência Sociâl e o salário líquido a que faria jus, respeìtando sempre,
para efeito de complementação, o limite máximo da contÍÌbuição prcvidênciária.

cLÁUsULA 30" - ASSISTÊNCIA MÉDICA

As empresas se obrigam a firmar convênio para cobertura de assistência médica aos empregados
contratados após 90 (noventa) dias, podendo a empresa efetuar desconto conÍorme percentual
prevlamente estabelecido.

Parágrafo Único - O empregado afastado pela Prevídência Social, seja por Auxilio Acidente ou por
Auxílìo Doença, podefá optar pela suspensão ou pela continuidade da assistência médica Íornecida pela
empfesa, ficando ciente e de acordo das cobranças ou não, das mensalidades do referido P ano de
Saúde. Tal condiçáo deveÉ ser formalizada em documento firmado entre a emp.esa e o empÍegado

O empregado nâo sofrerá qualquer prejuízo saladalquando faltar ao serviço por até 01 (um) dia ao mês
pâÉ atendlmento médico hospitalar dos filhos, ou até 07 (sete) dias conseculivos por ano em caso de
internação hospitâlar, devidâmênte comprovado, para filhos de até 10 (dez) anos de idade.

CLÁUSULA 32" - 13" SALÁRIO AFASTAMENTO PELO INSS

As emofesas complementarão o décimo tercêÌo salário aos empregados que sofrerem afastamento
paevidencÍário por prazo igualou inferior a 12 (doze) mesês e dêntro do mesmo exercícro

As êmpresas se obÍigam a descontêf em folha de pagamento de seus empregâdos as despesas
correspondentes aos convênìos médicos, de medicamentos e tratamentos odontológicos b outros
efetuadosjunto ao Sindicato da Categorìa ProÍìssional, sempre com a devida autorização do empregado

Parágrafo Único - Os valores deverão ser repassados ao sindicato até o 7" dìa úlil do rnês seguinte O
Sìndicato Profissional informará a empresa mensalmente dos valores a Serem descontados a litu o de
convènios estabelecidos, ficando as emprcsas obrigadas a descontêfem na resclsão de contÍato do
empregado os gaslôs efetuados junto aos convênios do Sindicato ProÍìssioôal

,p
Q.

ÊNros



CLÁUSULAS DE SAÚDE E SEGURANCA DO TRABALHO

CLÁUSULA 34' - COMUNICACÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO

As Emprcsas encaminharão ao Sindicâto Profissional cópia dês CAT emitidas, confoÍme pÍevisto no
Artigo 22 ParágraÍo 1' d a Lei a.213, de 24 de julho de I 991 .

cLÁUSULA 35..  coMIsSÃO INÌERNA DE PREVENCÃO DE ACIDENTES DE TRABALHo - cIPA

As Empresas com obiigatoríedade de constituÌção de CIPA, em conformidade com o quadro I da NR-5
encaminhaÉo, anualmentê, oÍÍcio ao Sindicato ProÍlssíonal comunicando o calendário da realizaçáo de
eleição e posse dos mêmbros representantes dos empregados.

CLÁUSULA 36A. PRIMEIROS SOCORROS

As empresas se obrigam a manter, em suas dependências, conlunto de medicamentos de prmerros

CLÁUSULAS SINDICAIS

CLÁUSULA 37à. HOMOLOGACÕES RESCISóRIAS

As homologações de rescisões de contrato de trabalho serâo feiias no SindlcêÌo Profissiona na hipótese
do empíegado tiver mantido contrato de trabalho com a empresã po. mais de 01 (um) ano até o 12'
(decimo segundo) dia após a data da quitação das verbas rescisórias conforme Ad 477, da Ctf
quando recâir em sábado domingo ou feriado, deverá ser homologado no primeiro dia útÌl subseqúenle

Parágrafo 1' - O pagamento das paÍcelas devidas a título de rescisáo contratual deverá ser efeluado nos
segurnles pÉzos:

a)- PÍimeiro dia útil imêdiato ao término do contrato, quando o aviso prévio for trabalhado,

b)- Décrmo dia, contado da data da notiÍicação da demissão, no cêso de âviso indenizado ou dispensa de
seu cumpnmenÌo;

c)- Se o dia do vencimento recair no Sábado, Domingo ou Feriado, o término final será antecipado parê o
dia útil imediatamente anterior.

Parágrafo 20 - Os documentos necessáraos para a assisténcia à rescisão contratual são.

a)- Atestado N4édico Demissional (ASO);

b! Carta de P.êoosto.

c)- Aviso Prévìo ou Pedido de Demissão;

d)- Caderra ProfissìonaÌ, com as devidas atualizações;

e)- Rescìsáo de Contrato de Trabalho, (5 vias);

f)- Extrato atuêlizado do FGTS e Guias de Recolhimento do FGTS ( 6 últímos meses);

g)- Comprovante de Recolhimento do FGTS sobrc rescisáo e Multa de 50% (2 vias),

h)- CD - Comunicação de Dispênsa de Seguro Desemprego, assinada e carÌmbadal

i)- DeÍnonstrativo de médias;

j)- PPP - Peíil Proíissiográfico Previdenciário, quando para frns de aposentadcria,
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k)- Livro Registro de Empregados ou Ficha 12

l)  Relaçáo dos Salár ios de Contr ibuição do INSS;

rn)- Comprovante de pagamento em espécie ou pÍova bancária de quttação;

n) Chave de ldent i f icêção - FGTS.

CLÁUSULA 38. .  QUADRo DE AVISoS

As empresas facultarão ao Sindicato dâ Categoria Profìssional a Íixação de avtsos e edtais parâ
conhecimento dos empfegados, em local de fáci lacesso e vis ibi l idâde.

cLÁUSULA 39. _ LIBERAcÃo DE DIRIGENTES SINDICAIS

A l ibeÍação de drngentes sindicais deverá ser negociada a qualquer têmpo com a empÍesa rÌ ìed ante
noiificaçáo por escrilo com 15 dias de antecedencia. As cond ções de tais liberações serão negoc adas
diretamente com as empTesas nas quais os sindicalos mantêm direiores sindicais corn vincuo
eínpÍegalcro

cLÁUSULA 4Oa _ LIVRE AcEsso DE DIRIGENTES SINDIGAIS

As EmpÍesas assegufam o livre acesso e permanência dos Dirigentes Sjndicais da caiegoria proftssiona
nos locais de habalho, paÉ atìvidades sindicais desde que haja anuência do cliente contfatante das
EmpÍesas do Setof de Alimentação Coletiva.

GLÂUSULA 41. " MENSALIDADE DE ASsoctADos

I\,4ediante auto zação por escÍito do empregado, as empresês se obrigam a descontar a mensalidade
sindical dos associados ao Sindicato da Categoria Profissional, e ê recolher os valores descontados.
diretamente ao s ndicato beneficiado, até o dia 10 (dez) de cada mês seguinte que se reter r o desconto
O aÍaso imotivado do recolhimento das importànciês descontadas sujeitará as empresas ao pagamento
dê multa dê 20% (vinte por cento) sobrê o total devido.

CLAUSULA 42ã - TAXA ASSìSTENCIAL

As empresas se obrigam a descontar de todos os empregados assocìados ou não Ìaxa Assistenc a de
1 5% (hum e meio por cento) sobre o salário nominal, mensaÌmente obedecendo ao i imite de 05 (cinco)
salárìos normativos, e recolher ta s valores ao sindicato com as Íespectivas relações. até o 50 dia útil do
mês subseqüente.

Parágrafo lo - O não rêcolhimento no prâzo implicará em multa de 20% (vnte por cento) mais
atualização monetária.

Parágrafo 2' - O desconto dâ Categorìa ProÍssronal foi aprovado e ratificado em AssêmbleÌa GeÍal
Extraordinária. Fica garantido âo empregado náo sindicalizado o direito de oposição ao dêsconto no
salário, formalizado junto ao Sindicato Profissìonal, ern cârta escrita de próprio punho, no prazo de T0
ídez) dias a contar da data da última Assembléia.

cLÁUSULA 43" - REVERSÃo PATRoNAL

As empresas se obÍigam a recojher, d relamente ao S ndicêto Pakonal, rmportânclê equivalente a Rg
1,00 (hum real) pof empregado existente ern 31.04.2006 a t i tulo de Taxa Assrstencial, devendo essa taxa
ser Íecolhida até 15 07.2007, pÍotocolando cópia da guia dê fecolhimento lunto ao Sindtcato PaÌrona.

cLÁusuLA 44" - AcoRDo coM EtvlpREsAs

As Empresas do Seior de Alimentação Coletiva poderão fifmar Acordo Coletivo de Írabâlho corn o
Sindicato Profissìonal sobre matérias náo contempladas peia CCÌ, sendo que as despesas decoíÍen1es
serão cusieadas pelas Empresas interessadas na elaboração destes acordos
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P a r à o r a Í o P l i m e i r o _ A s E m p r e s a s | n t e r e s s a d a s e m f o r m a | i z a Í A c o r d o d e P a r t i c i p a ç ã o d e L u c r o s o u
RêsuÌtados nos termos da Ler N' 10.101, de 19 de dezembro de 2000, devem procurar o Sndcaio
proÍssionataté a data de 31 de lulho para formalizaÍ o interesse de nêgociação dos respectivos acordos

ParáqraÍo Sequndo - As Empresas sgnatárias de Acordo de Participação dê Lucros ou Resultados

env aiáo relatoÌro ao S ndrcalo Pro'iss o|.a co.'orrìe ACT/PI R

paráqrâfo TerceìÍo - Fica facultado ao sindicaÌo Profissional comuncar ao sLndicâto da categona

Econãm ca. Sind caio Patrona a reallzação de acordos fealizados d retarnente com as empresas poT

este Íepresentada.

ParágraÍo Único - Nesta cláusula incìul sê o disposto no Artigo 462, parágfafo 10 da cLT quanto ao

diÍeit; de defesa dos empregados das emprêsas nos casos de quebra ou extravio de equlpamenlos

visando aperfeiçoar e modetnizâÍ o relacionamenlo entre o sìndicato PÍofissionâl e Empresas do setor
de Alìme;tação' Coletiva, o slNTERc e o SERCOPAR (através de se! representante Regional) se
comprometem prestrgtar a solução amtgável de eventuais irregulaÍidades e omissões apresentadas no
ambito das empresa-s do SetoÍ da Alimentaçáo CoÌetiva através da via negocial, onde, o Sindrcato
pro1ssional info;mará oficiâÌrnente a denúncia da irregula1dãde apresentada para a respectrva eÍÌìpresa
e aguardará pelo prazo de 15 (quinze) dias para que a denunciada tome.as providênciâs paÍa sanèí a
trreõUlaridade ou, para que Se manifeste no intetessê de Ílrmar compÍomiss. para tal, com a EnUdade
Slndical Profissìonal

clÁusuLA 46. pARTlclPAcÃo Do slNDlcATo NAs NEGoclacoEs coLETlvAs

As empíesas repassarão ao sindicaio dos Trabalhadores em Empresas de Refeições Coletvas
ReÍeÌções Convênio, Cozinha e Restâurantes IndustÍiais da Região Norte e Oeste do Pâraná uma
conHbuição pâra aplìcação em serviço de assistència social do sindicato aos t|abathâdores
sindicaliz;dos, no valor de 2% (dois por cento) dâ folha de pagamento dos empregados repfesenta0os
pêlo sindicato convenente, levando-se em conta o salário nominal de cada emprcgado (sa ário sem
ouaLsquer vantaqens ou adiclonais legais, contlatuais ou convencionais) e durante os meses dê 04/2007
â 03/2009 excluirvamente, sem conside'aí o valoÍ do 130 salário

ParágÉÍo Único - O recolhimento sèÉ efetuado através de guias êspêciais ou instÍução de

recoliimento que serão enviadas pelo Sindìcato TrabâlhadoÍes em Empresas de Refeições Co etivas

Re fe i çõêsconvón io ' coz inhaeRes tau ran tês lndus t r ìa i sdaReg ìãoNodeeoes tedoPâranáa teod |a
10 (dez) do mês seguinte ao vencloo

cLÁUSULA 47" - PENALIDADE

Pelo descumpÍirnento de qualquef das cáusuÌas constantes
eouivalente a 20% (vinte pof cento) do salário normatvo' ern
das cláusulas '17" 41âe42', quejá estabelecem multa

cúusuLA 4s" - vlcÊNcla /DATA BASE

da presente CCT, fica estabelec da rnu ta
favor da pade preiudLcada. Com exceçâo

quatro) meses, com
relação às cláusulas
1o de  abr i lde  2007 e

A presente Convenção Coletiva de
part ir de 01 04.2007 a 3'1.03 2009.

Trabalho tèrá duÍaÇão de 24 {vinte e quaÍo) meses corn vigência a

A presente Convenção Coletiva de TÍabalho terá duração de 24 (vinte e
inicio em '1'de abrilde 2oO7 e término em 3'1 de março de 2009, salvo em
econômicas, que terão vigência poÍ apenas 12 (doze) meses, isto é' entre
3'1 de março de 2008.
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cLÁusuLA 494 REVtsÃo

E por estarem assim, justos e acordados, firmam a

Os Sindicalos Representativos da CategoÍia Profissional e Económica procederão, se necessano a
negociação das cláusulas avençadas na presente Convenção Coleiiva, a qualquer rempo oesoe que
haja alterações substânciais na política salariãl e/ou económica do paÍs

vÌas de rgual ieor e íofma, das quâis encâminhada Regional do TÉbalho de
Londflnâ, para efeito de arquivamen

- SINDICATO

cARLos A\] IÔNIo CJsso DRTSIDI NTE

SINDICATO DOS TRA
CONVENI

LondÍ inã, 01 de abr I  de 2007.
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ÕES coLEÌrv ESTADO

COLETIVAS E AFINS.

JoÁo RIcARDo DE oLIVEIRA NASCII\4ENT0.PRESIDENTE
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nção Coletiva de Trabalho em quatro

ESTAURANTES INDUSTRIAIS
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