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NSRTEE 6ESTEDO ESTADODO PARANÁ,pot seuspresidentes.
estipuladas:
a
seguir
condições
pelascláusulas
e
queseregera
geralextraordinária
porassembléia

cLÁusula t"-vtcÊxcr.l n nnrA-gA.sn
A prescnteconyençâocoletivade traballÌo.teraduraçãode dozerìeses.comvigênciaa partir de lo de nuio de l99tì
e témrinoem 30 de abril de 1999.
CLÁUSULA 2'- REAJUSTESALARIAL
a pxrrtirde 1ode maio de 1998.em 1-00%(
da categoriaserãoreajustados
integrantes
Os saláriosdos trabalhadores
quaÍo. vírgulazeroPorcento).
A) os integrantcsda categoriaprofissionaladmitidosapost)l de maio de 1997terãocorreçãosalarialproporcional
a fraçãoigual ou supenora
na ordemde IllZ aoo. ( um dozeams) por mêstrabalhado.assimcompreendido
quinzediasde trabalho.
feitas a partir de 01.05.97.salvo as deconentesde
todas as anteciprçõesespontâneas
B) Scrãocompensadas
promoçãoou mérilo.
CLÁUSULA 3" - SALÁRIO DE INGRESSOf, NORMATIVO
c seis
da categoriaprofissionalseú de no mínitno R$ 166.'10( centoc sessctrla
O salariode ingressodosintegranÍes
que
lenha':n
assitnentendidoo mínimo a ser pagoaoselÌÌpregados
reaisc quarentacentavos).e ã saHrio notmati-.uo.
maisde 90 (novenla)diasde seniço seráde R$ 18s,24(cenloe oitentae oito reaise Yintee qrìatrocentavos).

+"- axuÊxro
cr-Áusul-n
por ano
Cada trabalhadorintegranteda categoriaprofissionalrecebcra1.0%( hunt por cello). a titulo de muênio.
atc g
base.
salário
o
sobre
incidir
a
empregadol
lÌtesnÌo
âo
inintemrpta
fõrma
completode serviço.prestadosdc
lirnite de cincoanuêniosou 5.07o{ cittcopor ceÚo).
panigrafoUnico - o integranteda categariaprof,ssionalque nâ datada rigência destacorTenção.estiverpercebendo
o percentual"entÍetantonão mais
percãntualde anuêniossiperior a 5.0ú (cincopor celto), permaneceúrecebendo
seráadicionadoac mesmo"qualqueroufro percentual.
CLÁ USULÂ 5" - ESTABILIDADE PRI{-APOSf,NTADORIÂ
da categoriaprohssionalquecontenhanno mínimo03 (três)
prol.isóriaaosintegrantes
estabilidade
Fica assegurado
por
anos de seniços prestadosao mesmoempregadar,e que estejama 2'l (linte e quâtro) mesesde ãposentar-se
(sessenta
e
cmco)
ír5
e
anosparaa mulher
tempode seniço áos35 (trintae cinco)anos,por idadede 60 (sessenta)
à
2'1(r'inte e quãtro) mesesantecedentes
prazo
pelo
de
é
estabelecida
alençada
A
esìabilidade
po*
homem.
o
o',oi
datade apcsentadona.
paragrafolo - Em completandoo inlegranteda categoria,a idadeou telÌrpo de sen'iço necessáriosao requeri[rento
poderapronìovera
da afosentadoria.cessaráagtomaticamentea estabilidade,oporturúdadeerìr cpleo enlpregador
fonnalidade.
qualquer
outra
dispensado empregadosem
devcrá.
ru presentecláusula.o erttpregado
paragrafo2.,- para serbeneficiárioda gararÍiade empregoestabelecida
comBnicara eulpresãpor escrito,sobpenade pcrdade estabilidade.
paragrafo3o- O empregadoesúvel por força da prcssntecláusulapoderáser despedidopor justa câusaou c'rtinção
da empresa.

integrallesda categoriaeconômicamanúveremapenâsum conrato
Panigrafo-lo- Naslocalidades
cndeasempresas
destecontrato.poderâoas
de prestaçãode seniços.em ocorrendoa rescisãa,términc.extinçãoou cancelamento
regularmente,
mcsmaspromoverema rescisãodo contratodosempregados
sendoqueseexistirenffeelesalgumque
dctenhaestabilidadepré-aposentadoria
estaficani prejudicada,não gerandopara o empregadornenhumaobrigaçãc
por reintegração,indenizaçãoou manuÍençãodo cortrato detrabâlho.podendoo nìesnìoserdespedido.semquehaja
paraa erÌrpreffL
qualquerconseqüência
CIÁUSULA 6" - IIORAS EXTRAS
Fica garaltido aos integrantesda categoriaprcfissional adicional de 50% {cinqiienta por cento) para as horas
extraordiná,rias
trabalhadasde Segunda-feiraa Sábado,c de 100% (cernpor cento) para as traballudasem dias de
rcpousose feriados.
CLÁUSULA 7" - ADICIONÀL NOTURNO
A hora noturnâteú adicional de 30Yo(trinta por centc). calculadasobreo salária rnais assiduidademais anuênia.
devendoconstarem oleriteo adicionalrìoturnosobreo R.S.R.
CLÁUSULA s.. CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
de emprcgadona mesmafurtção.desde
Fica vedaú a celebração
de coltrato de experiênciaem casode readmissão
queo contÌâtoanteriorsejasupenora seismeses.
CLÁUSULA 9" - FERIAS PROPIORC]ONAIS
Dcsdeque não tenhasido demitido por justa carsa, nâ cessaçãodc contratc de traklho. mesmoo empregadoque
de fériasproporcionaisa basede l/12 (um
tenhamenosde 12 (doze)mesesde seniço. terádireito à remuneração
dozc ar,os) por mês de sen{ço, ou fração superior a 14 (quatorze)dias que ser:i selÌìpre acrescidado terço
constitucional.
CLÁUSULA 10-- ESTÂBILII}ADE/COMUNICACÃODA GESTÂNTE
Fica estabelecidaa garantiade ernpregoa gestantedesdeo inicio da geslação,até cinco mesesapósa datado parto.
As integrantesda categoriaprofissional.devem comunicara gestaçãoa* enpregador no rÌìorìrentoem que ltcar
consúatado
o estadogravídico. por escrito.para que Íique asseguradaa garaniia supramencionadaestabelecidana
ConstituiçãoFederal.
Paragrafo lo - Fica facrúïadoàs empresasintegrantesda categoriaeconômica.prorÌlovererÌÌa hontologaçãode
rescisões
mulher.com tempode seniço superiora 9S(noventa)diase inferiora 12 (doze)
contraïuaisda empregada
lileses:
Paúgrafo 2o - Semprreque 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 homologaçõesde rescisõesde 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 conhecitrretrtodos empregadosent
local de fácil acessoe visibilidade.

\'

CLAUSULA IJ" - UNIF'ORIVTf,S
ficam obrigadasã custearintegralmente
os unifcrmes,quandchouverexigênciade uso.
fu empresas
CLÁUSULÀ 14' - DIRIGENTESSINDICAIS
Os membrosintegrantesda diretoria executivado sürdicatoda categoriaprofissional.assi:l entendidoso Presidente
do expedientenomral de trabalhona enpresase obrigado a cuntpri-lono
e o Tesoureiro.ficam dispensados
Sindicato.sernônusde quaisquernaturezaFnì a enpregadora.Limilando-seao númerode 0l (un) empregpdopor
cnìpresa.
CLÁUSULA 15'- ACORDO DE COMPENSACÃO
pelasempresas.
de horas.serãohomologadospela cntidadcsindical
visandoa conìpensaçâo
Os acordoscfetu,ados
profissional.
CLÁUSULÂ 16' - MENSALIDÂDE ASSOCIADOS
as mensalidades
de seusempregados
Em atençãoao que preceituao artigo 5'15da CLT. as enÌpresas
desçon{arão
dcvidasà EntidadeSindical.desdequeautorizadospor escrito,descontosestesefetuadosem folha de pagamento.
CLÁUSULA 17" - INDf,NIZAÇÃO
PROF'ISSIONAL

POR MORTE OU TNVALIDEZ PERMf,NTE OU DOENÇA

Hal'endoocorrênciade morte nafural. oa acidentede trabalhoqïe &aga inr,alidezpeÍïnanente.a empresâprestani
de seguros
ausíliopecuniárionc valor de 2,5 {doise meio)pisosda categoria.sendoapcionalà empresanumutenção
que cubramtais despesas.
CLÁUSULA IS" - INTERVALO INTRA-JORNADÂ
As empresas
integrantes
da categoriaeconômicadeverãorespeilaro inten'aloparaÍepousoe refeições.estabelccido
pelaspartesconvenentes
minutosno mirúrno,sendoçe desdelogo as partesavençan
comosendode 60 (sessenta)
que estc lapsode ïempo poderáser redrzido para 30 (trinta) lrinutos. desdeque as erìpresasurarteulutn refçitório
no localde trabalhoe salisfaçamasdemaisexigênciaslegpis.
poderãopraticaÍinten'alointra-jonìadapararepousoe refeições.de
queas enìpresas
Panignfo lo - Ficaestabelecido
quatrohorasindependenlede qualcpreroutra formalidade.sendocpreas horascompreendidaseutreduase qualrono
intenalo em hipótesealgrunaserãoconsideradas
contohorasexlras.
Paúgrafo 2o - Paraos empregadosque tenhamconmto de trabãlhoem rigor. as empresasque pretendamfazer uso
das disposiçõesde parágrafoprimeiro. deverãoproüdenciar Acordo Individual ou Coletivo de Trabalho corn o
empregado.
e homologá-lona entidadesindical.
CLAUSULA 19'- RIGISTRO DE FREQUÊNCIÂ
Fica l'edadga marcaçãode ponto meçâniçaou manual, por qualquercutra pessaaquenâo sejao próprio empregado.
PanígrafoUnico - Seráadvertidoo enrpregadoque bater o cartãoponto de outro que não o seu, sob pena de não
respeitando
estadeterminação.
serdemitidoporjustacausa.
CLÁUSULÂ 20'- f,RROS NA FOLIIA DE PAGÂMENTO
Em casode ocorrênciade errosde calculo quiurtoà remuneraçãode qualquerorigent a empresaterá prazo de 72 (
setentâe duas)horas.apósavisadapor escrito.pan efetuara correção.desdeque recodtecida pela empresa.sob
penade multade 20%(r.intepor cefto) sobreasverbasdevidaspeloeno.
CLÁUSULA 21"- TAXÂ CONFEDERATIVÂ
associados
ou não.taxa corfederaüvade 1,5 (unt e
As cmpresasse obrigama descontarde todosos empregados.
meiopor cento),sobreo salarionomüral.mensalmente.obedecendoo limite de t)5 (cinco) pisosuúninto da
categoria. totalizando R$ 832.0t1(oitocentose trintae doisreais). e recolherlais valores ao sirtdicatocom as

respectivas
relações.atéo ,5odia útil do mêssubsequente.
Paragrafolo - O nãorecolhimentono pïrzo implicaú em multade2üY<'(r,'intepor cento)maisatualização
moneuiria
Paúgrafc 2o - ConformeAssembléiarealizaút para aprovaçãoda Tara Confederatir,a.ficou determinadoque os
irìtegrantes
da categoriaïerãcprazode quiue dias.a contardo início da r.igênciada presenteCCT. para solicitar
junto ao Sindicatoisençãoda taxaem epígrafe.
CLAUSULA 22"- REVERSÃOPATRONAL
As empresas
seobrigarna rccolher,diretarnente
ao sindicatopatronal.a importàrciaequivalente
a R$ l.(X)( urnreal)
por empregado.
a título de ta.raassisteircial.
atéo dia 30.07.98,sobpenade multa de 1t]%{dezpor cento).alcm da
rnonetá,ria
atualizaçâo
correspondente.
CLAÚSULA 23"- PENALIDADE
Pclo dcscurnprimento
de qualquerdascláusrúascorÌsLarì1es
mulla eqúr'alentea
da presenteCCT. fica cstabclecida
20olr(vintepor cento)do salárionormatir,ç.em favor da prrte preiudicada.
Com exceçâodascláusulas20o.2to.22u.
qucjá cstabelecem
multa.
CLÁUSULA 24"- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE
justifrcadasou não.receberá
que.duranteo mêsnâo til'eremfaltasou atrãsosde qualquernatureza"
Os empregados
adicionaldeassiduidade
eqrúvalente
a 4% (quatropor cento)sobreo salário.
CLÁUSULA 25' . TRABALHO TEÌITPORÁRIO
Fica exprcssamente
vedadaa contratâçãode mão-de-obra
temporária.nos moldesda Lei 6.019111^
em todosos
sctoresde produçãoquenâosejaeúgida qualificaçãotécnicoprofissional.
CLÁUSULA26"- CESTABÁSICA
As partesconvencionama obrig3toriedadedo fomecimentode cestabásicade alimentospafiì os empregadosque
ganhamaté 0-l (quatro)pisosda categoria R$ 665.60(seiscentos
e sessenta
e cinco reais e sessenlacenüavos)obedecendoa regulamentaçâo
do PAT.
Quandofornecidopelo enpregadorcestakisica. lanchese refeiçõesou qualqueroutra prestaçãode naturezasimilar.
fica estabelecidoentreas pÍes. qÌ]e estesbeneficiosnão integrarãopara nenhumefeito, inclusive dl artigo 458 da
CLT.

cr,Áusut-azz.- conaplnnnnwrlcÃo
nn auxÍr,ronorlÌCl
As empresascomplernentarão
o valor do saliírionc períodode afastamentopor doençaou acidentede trabalho.
compreendidoen&eo decimo se$o e o trigésimo dia (apenasno primeiro mês), em lalor equilalente à diferença
entre o efetir,amentepercebidoda prer,'idênciasocial e o salário líquido a que faria jus" respeitandosempre.prra
efeitode complementaçâo.
o limite máúmo da contribuiçãoprelidenciária.

l,rgnrcl
crÁusur.qzg"- Á,ssrsrÊxcfa
Ficam as cmprcsas obrigadas a firmar coar,ênio com entidades que presÍam assistência médica, nas seguintes
condições:
A) O plano de assistênciamedica. constituir-se-áde um plano básico de cobertura mínimas:
l") Três consultaspor semestrede 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
ingressono plano de saúde:
B)

As cobeíuras são dirigidas aÕseïrpregados 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 empregadono ato do ingresso lo plano de saúde-subscreveráos
tcnììos do mesno. passandoa ter conhecimentode todas as condições.direitos e restrições:
i
. 4

percentuais.
a incidir scbre
D) Os integrantes
ih categoriaprofissional.sofrerãoum descontomensal.nosseguintes
o custodo conr,'ênio:
lú) Paraos saláriosde até R$ !t1-5.00(quatrocentos
e quinzereais),o descontopoderáser de até 30% (trinta por
cento).
2") Paraos saláriosacimade R$ 415,00(quatrocentos
e quinzereais).c descontopoderáserde até 50oá(cincoenta
por cento).
E) Fica facultadoàs enrpresasintegralles do segmentoeconô::rico,a concederema seusempregadoscoberturas
superioresao plano básico" nediante a paíicipção dos seus empregadosrul nìesrnaproporção. podcndo
qualdo o plano seni reveíido ao plalo kisico. senìque islo gere
entretantoa qrnlquer tenìporever a concessão.
qualquerdireilr ao empregadode discuúrou pleitearressarcimeuto.
F) O empregadoque indit'idralmente desejarcsberturasnuis amplas.padeïápagardiretatÌÌelìtejunto a entidade
assistencial
ou autorizara enìpresaa proìììoyero descontoda diferençaentreo valor cobertopela etupresae o
r,alor recessáriopaïì a nova maisamplacobertura:
G) O valor custeadopela empresaern lüpótesealguma sigrificará salário.estabeleceldoas paíes a natureza
paraneirhumefeito.
indenizatória.não integraadoa remuneração
CLÁUSULA 29'. BÁNCO DE IIORAS
Fica convencionadoentreas pãrtespelc presenteinstrumentoçoletim de trabalho,a adoçâodo regrmede Bancode
Horas estabelecidoem lei. laleldo ã presenteCCT como ilstrumento bastânleFra que as empresaspossam
implcmentaro sistema.ficandoabolidaa necessidade
de acordocoletila.
poderãoprorïogara jornada dos integnntesda catego:ia.no
Panígrafolo - Pelo presentesistema.as errrpresâs
As horasde
posterior
reduçâoem outro dia. arravésde regimede compensação.
miiximo em duashorasdiárias,com
prorrogaçãodenfrodestesisternapoderãoserconrpensadas
no pÍ:rzomáximode 120(centoe r,'inte)dias:
ttão serãoem
Parágrafo2o - Nestahipótesefica erpressamanteestabelecidoque as hcras cbjeto da compensaçâo.
hipotesealgumainterpretâdas
e pagêscomohoraseÍras,
deverão
Panigrafo3o - Na hipótesede rescisâodo contratode trahlho. as horasexlraordiráriasnão compensadas.
ser pagasao lrabalhadorcolÌì o respectivoadicional, e serãocalculadassobreo valor da reuruleraçãom data da
rÌo prazo de 120 ( cento e viute)
resçisâo.Igual paganenlo del'eráocorïer paË as horaserlras nâo compensadas
do nês do pagamento.
dias.cujabasede ciílculoseráa remuneraçâo
CLÁUSULÂ 30"- AUTORIZACÀO DE DTSCOI'iTO
nossaláriosdosempregados.
de
inlegrantesda categoriaautori:radas
a pÍonoveremos descoulos
Ficamaselìrpresas
médicae odontológicae qualqueroutroquetenhasidorealizado
valoresrelaüvosa segwo.convêniosde assistència
em benefíciodo empregpdo,desdequeautorizadopelo empregadoexcetoa cláusulade assistêlciantédicaque desde
logc fica autorizada.
CLÁUSULÂ 31"- R-EVISÃO
Os sindicatosrepres€ntâtil'asda categoriaprcfissianal econômicaprocederãc.se necesúrio for. a negociaçõesda
na
na presenteconvençãocoletiva.a qualquertempo.desdeque haja alteraçõessubsianciais
cláusulasavençadas
políticasalarialelausconômicado país.
firmam a presenteCONVENÇAO COLETM DE TRABALHO. em
E por estaremassirn justos e "acordados,
quatro vias de igual teor e forma. das quais uma será encaminhadaà SUF DelegaciaRegional do Trabalho de
Londrina para efeito de,.',Uqgi

Londrina-3t)
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DE REFtrIÇÕPS COT,TUVAS DO ESTÀDO I}O PARANÂ
- Presidente
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STNbffATO DOS TRABAI,HAI}OBES EM EMPRESAS DE RETEIçOES COLETIVAS, RtrFETÇÕES
INDUSTRIAIS DA REGIAO NORTE E
coNvÊNro, cozrNrrAs lxfilSZfrIAIS, RESTÁURANTEs
OESTE DO ESTAÌ}OI}O PARÂNL
S ANDRAD
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