CONVENÇÂO

COLf,TIV'A

Dtr TRÂBÂLHO

('ouvençào Coletila de Trabalho que entre si ajnstiu.u" de mu lado corno entidade sindical patroual o SINIJìCAìO DAS
S DO IrS'IADO DO PARANA e de outro lado como cntiilade srndical prolìssional <-r
ËMPRLSAS DË RLIEIÇOES COLEIì'|RAÌIA|IL{DORES
DOS
trM EMPRESAS l)I-. RLF-ÌrIçÕES COLETIVAS, RL}E]çÕrjS
stNDicAl'o
CONVËNIO,
COZINII.AS INDUS'IRìAIS, RLS'IAURANTES INDIis'lRlAlS I)A REGIAO NOR'|L ti OìiS1'L DO LS I AIx) DO PARANA,
por scus presideutes. ao lÌnal linnados, deviclarnente autorizados por asselltbléia geral extraonlirária que sc re6terápelas
cláusulase condiçõesa seguirestipuladas:
CLÁUSULA I". VTGÊNCIA E DATA-BASE
Â presente couvenção coletiva de trabalho. terá tluação dc dozc lÌìeses. colll vigèucia a partir de I " dc rnaio de I 999 e témrino
ern ,30de abril de 2000.
CLAUSULA 2" - R.EAJUSTE SALARIAL
Os salários tlos trabalhaú)rcs intcÉtrautescla categoria scÌ'àoreajustadosa partir de l" tlr: maio dc 1999. em 2,50o/o( dois" virgula
cineo zero por cerrto).
At

()s integrartes da oategoria prolissional adrrútidos após 0l de rnaio dc 1998 teúo coneçâo salarial proporcional na <;rdem
de l/12 avos ( um doze avos) por mês trabalhado, assim cornpreendido a tração igual ou superior a quirue dias de
trabalho.

lì) Seúo conpensadas todas as ÍuÌtccipações espontâncas lèitas a ptúir de 01.05.9tì, salvo as dcconeutes de prouroção ou
merito.
CLÁUSULA.3" - SALÁRIO DE INGRESSO X NOR1VIÀTIVO
O salário de ingresso dos irúegrantes da categoria prolìssionaÌ será de no nrínirno R$ 172,00 ( cenlo e setenta e dois rears) , e o
saliuio nonuativo. assirn entendido o núnimo a ser pago aos enrpregadosque terúram nÌais de 90 (noventa) clias cle serliço será
tle R$ 194,(X)(cento e noventae quatro rcais).
CLÁUSULA {'- ANUINIO
(-lada trabalhador úrtegrante da categoria profissiolÌal reoeberá 1.0% ( hurr por cento), a título de anuénio, por arìo c:omplelorle
serliço. preshdos cie f-irmrarnlutenuptá ao lÌlesrÌlo empregador, a írcidir sobre o saiário base, até o iunite de cinco iuruênios ou
5.()%r( cinco por cerúo).
Parágral-ol)ruco - O intepr,rante
cia categoria profissional que ua data da vigência desta convenção.estiver percebenclopercentual
tlc anuênios superior a 5.Oo/o(cinco por ceuto), pcnnanecerá recebendo o percentual. cntret..urto lrilo rnais serii atlicionatlo ao
lÌreslìÌo. qttalquer oulro percentual.
CLÁUSULA 5" - ESTABTLIDADE PRÉ-APoSENTÀDORIA
Fica asseguradoestabiirdade provisória aos integgantesda categoria profissiooâl que contenham no minirno {)3 (três) anos de
serviços prestâdos ao mesruo etrpregador, e que eslejan a 24 (vinte e quatro) meses de aposenlar-sepor tempo cle scrviço aos
35 (tnnta e cinco) anos, por itlade tle 6t) (sessc'nta)anos parâ a mulher e 65 (sessenía e cilco) Éulospara o homem. A
estabilidnde avençadae estabèlecidapelo prazo de 24 (vinte c qualro) meses anlecedentesà data <leaposentailoria.
Puágraltr l" - Em !:ompletuìdo o ürteggante da categoria, a idade ou tenÌpo tle serviço lecessários ao requerirnento da
aposentadoria. ccssará automaticamente a estabilidatle, oporturúdade em que o empregador poderá promover a dispensa rlo
crÌUrcgado sern quakluer outra l-onnqlidade.
I'arirgralò 2" - Para ser bcnelìciário da garantia cle emprego estabelecìdarÌa presente cláusula. o cmpregado deverá, cornunicar it
elnpresa por escrito, sob pe'nade perda de estabilidade.
Parág.ralb-3"- O enpregado estável por força da preseute cláusula poderá ser despeditlo porjusta causa ou ertürçâo da entpresa.
Pzrágralò .1" - Nas lor;alidades onde as empresas ntegrantes da categoria economica rnantiverern apetlas ÌÌrn contralo de
prestação tle serviços. em ocorrendo a rcscisÍìo, tennino, extllÌção ou cancelatnento clestc colÌtrato. poclerâo as rììesmas
prolìrovercl-n a rescisão do contrato dos empregados regulannente, sendo que se eústir entre eles algruu que deteúa
cstabilirlatie prc-aposeutadoria esta hcaú prejudicada, nâo gcrando para o €mpregador nerúnuna obrigaçâo por rcirúegraçâo,
intlenização ou manutenção do contrato de trabalho, podenrlo o meslno ser <lespedido,sem que haia qualquer conseqiiênciapara
a clÌÌpresa.

iclo aos iuteprantes da categoria
de Seguntla-lèira a Sábado,e de

CLÁUSULA 7'- ADICIONAL

NOTURI{O

Â hora llolunÌa terá atlicional cle 30% (trírta por cento), calculada sobre o salário mais assirluitlade urais anuêltio. devendo
corìslar crn olcritc o adicional notumo sobre o R.S.R.
cLÁUsULÂ

8, - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Ì.ica vcdatla a uclebraçâo dc contrato dc expcriéucia eln caso cle readurissão de empregaclol1a lÌìeslna lunçâo. dexle quc o
cottLtütoilillcllol sc.iasuperiotu scls lllcscJ.
CLÁUSUI.A 9, - FÉRTAS PROPORCIONAIS
Desde que naìoterilra sido demitido por,justa causa, na cessaçàodo colìtrato tle trabalho, lllcsl-tlo o ernpregadoque terüta menos
,Je 12 (doze) neses de serviço. terá direito à remuneraçãode lérias proporcionais a base <le l/12 (run doze avos) por rnês rle
serviço. ou lraçào superior a l,l (qr,ratorze)dias que será sernpreacrcscida do terço constitttcional.
CLÁUSULA

10' - ESTÀBILIDAI}E/COMUNICACÃO

DA GESTANTE

Fica cstabelecida a gzrantia de ernprego a gestallte desde o inicio da gestaçào, até cinco lììeses após a data rlo parto. As
intcprantes da catcgoria prolissional, cleveurcomuricar a gcstaçâoao empregaclor:uo rÌÌomentoern qÌre lìcar coustatadoo eslaclo
gravidico, por escrito. para que fique asseguradaa garantia supra mencionadaestabelecidana Constitttição Federal.
Paragralò 1'' - I-ica Ìacultado às empresas integrantes tla categoria ecoliôrnica, prornovererÌr a homologação de rescisões
contratuais da empregadamullÌer, co1Ìrtelnpode scrviço superior a 90 (noventa) dias e inlèrior a 12 (doze) meses.
Parágrafo 2" - Sernpre que ocoÍrer hornologações de rescisão contratual rle empregada nÌulher, independente cle tempo de
serl'iço. a empregada declarará no verso da rcscisão se esta ou não grávida. Se estiver grávida, scrá automaticaiÌÌente reintegrada
ao trabalho, llc;urdo prejudicada a ilispansa, caso oontrario, o empregêdor, por força desta declaração, hcará desobngado de
quúcper reparaçãopecuúária ou obrigaçâo dc reintegração,por alegaçãode gravidez.
CLÁUSULA I I, - HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÕES
As hornol<lgaçÕes
de rescisões dc contratos de trabalho serão feitas no Sindicato Prolìssional na hìpótese do cmpregado tiver
rnantido conlÍato de trabalho com a ernpresapor mais rle 01 (uttt) ano, na Í'onna da Lei.
CLÁUSULA 12". OUADRO DE AVISOS
Será lacultarlo pelas Èlmpresasao Sindicato. a fixação de avisos e etlitais para coúecimento dos emprcg,adosen local de íÌicil
acessoe visibilidatlc.
CLÁUSULA 13' - UNIFORMES
As empresasfìcam obrigadas a custear írtegralmarte os uril'onncs. quando houver eúgência de uso.
CLÁUSULA T{' - DIRIGENTES SINDICÂIJ
Os rucurbros intcgiturtes da diretoria cxecutiva do sindicato dl categoria profissional. assiur eutendidos o Presidente e o
'I'esoureiro,
lìcam tlispensadosdo expediente nonnal de ïrabalho na empresase obrigado a cumpri-lo no Sindicato, seur ônus
clc cluaisquerrÌaturezapara a erÌÌpregadora.Lirnitando-se ao número cle 0l (um) empregadopor enÌprcsa.
CLiUSULA

T5" - ACORDO DE COÌ\ryENSAÇÃO

C)sacortlos elètuados pelas empresas,visaneloa compensaçãode horas, serãohonologaclos pela entidaclesindical prolïssional.
CLÁUSULA

16" - MENSALIDADE

ASSOCIADOS

I.-m atcnção ao qLrcpreceilua o artigo 545 rla Cl,T, as emprcsas descontarâo clc seus emprcgados as urensa[dades devidas à
Entrtiade Sintlical, desde que autorizâdospor escrito, descontosestes elètuadoseru Í'olha de pagamento.
CLÁUSULA

17" - INDENIZACÃO

POR ]VTORTE OU ITWALIDEZ

PERMENTE OU DOENÇA PROFISSIONÀL

Ilavcntlo ocorrência cle morte natural, ou acidente de traballto que traga invalitlcz pr'Ínanente. a elÌìpresa preslârá auxilio
pccuniário no valor de 2,5 (dois e rneio) pis<lsda categoria, selÌdo opciolÌal à ernpresamanuteirçãode sepgros que cubram tais
despesas.
CLÃUSULÀ

I81- INTERVALO

INTRA.JORNADA

rntegreurtesda categoria econômica cleverãorespeitar o intervalo pára re?ouso e relèições, estabelecido pelas
tes cotÌÌo s€ndo de 60 (sessenta) minutos no rÌrinilÌro, serxlo que desde logo as partes averìçarÌì qÌle este lapso dti

ì.

,.N'
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as dentaiserigêlcias lcgals.
satisiirçzun
l)arágralò 1" - Fica cstabelecido que as elnpresas gxlerãti praticar intcrvalo intra--iomarlapara repouso c releições. de quatro
6oras rnclepenclelte de qualqÌrer outra 1'onnalidade, seiÌdo que as horas cornpreendidas cntre dÌras c qrurtro tto intervalo cur
hipótese algula serãoconsideradascotno horas extras.
P1rá;ral'o 2'' - Itara os empregados que terúrarn contrato de trabalho em vigor. as enÌpresas que pretenclam l-azer ttso das
dtsposiçiles cle parágralb prüneiro. deverão providenciar Acordo Individual ou Coletivo de l.rabalho coln o erÌìprcgatlo. e
hornologá-lona cutidadestndicai.
CLAUSULA

19" - Rf,GISTRO DE FREOUÊNCIA

Fica vedadaa marcaçãode ponto rnecânicoou rnanual, por qualquer outra pessoaque nâo seja o próprio empregado.
Parágral-oÚruço - Será aclvertidoo elnpregadoquc bater o cartão ponto de outro que não o seu, sob pcna r.lenâo respeitanclocsta
detenninaçào, seÍ demitido porjusta causa.
CLÁUSULA 20'- ERROS NA FOLHA DE PAGAMENTO
Irrn caso de ocorrência de erros de cálculo quanto à remuneração de qualquer origern, a ctÌtpresa teút prazo de 72 ( st.:tentac
cltras)horas. após avisada por escrito, para eÍètuar a correção, desde que recorúrecidapela ernpresa,sob pena de multa de 2Oo/,'
lvirúe por cento) sobre as Ierbas tlevidas Irelo erro.
CLÁUSULA 2I". TAXA ASSTSTENCIAL
As ernpresasse obrigam a clcscontarcie todos os ernpregados,associaclosou não taxa Assistencial de 1.596 (um e nteio) por
cclto) . sobre o salário nominal. mensalmente. obedecendoo limite de 05 (cinco) pisos mínirnos da categoria, totallzando R$
1ìó0,00(oitocentos c sessentareais), e recolhe-rlais valores ao sindicato cotn âs respectivas relações, ate o 5" tlia útil clo mês
subsequentc.
o/o
"
Ì,aràgrafo I - 0 não recolhirneuto no pruuo irnplicnrá em multa ,Je2A (vinte por cento) mais atualização nlolÌetária:
CaÍório. os
ParággaÍb 2" - O desconto da categoria protrssional f'oi aprovado ern Assetnbleia com Ata registrada elìì
'l-rabalho
, para
trabalhadoresterão prazo de quirue dias, a corìtar da data da hornologaçãoda presente CC'I' pelo Ministerio do
solicitar-iunto ao Sindicato clevoluçãoda taxa elrÌ epí€fa1è.
CLAUSUI-A 22" - REVERSÃO PATRONAL
As enpresiis sc otlnganÌ a recolirer, diretaurerte ao sindicato patronal, a llnporlância equivaÌente a R$ Ì.{)0 { um rcaÌ) por
elnpreÁado.a título de tasa assistencial, ate o dia 30.07.99, sob pena de mul1a de l0% (dez por cento)" além da atuaìização
rnoneúria correspondente.
CLAUSULA 2J' - PENALIDADf,
Ìrelo dcscumprinento de qualquer das clâusulas consüantesda prescnte CC'f, fica estabelecidamulta equivalentc a 20oZ (vinte
por cerìto) do salário uonnativo, eln favor da ptúe prqudicada. Corn exceção das cláusulas 20', 21, 22", que já estabelecern
multa.
CLÁUSULA 2{" - ÁDICIONÂLDE

ASSIDUIDADE

Os enpregados t1ue.durante o mês não tiverern Íàltas ou atrasosde qualquer nattreza, justrhcadas ou uâo" recebcrá adtçronal clc
assiduidade equivalente a 4olo(quatro por ceuto) sobre o saliirio.
CLÁUSULA25"

- TRABALHO

TEWORÁRIO

ljica crpressameute vedada a conÈahção <le mào-de-obra ternporiiria, nos moldes da Lei 6.019i7.1, em todos os setores de
prorJuçãoquc nâo seja exigida <ltralilicaçãotecnico prolissional.
cLÁUsULA 26. - CESTA BÁSICA
Âs partes couvencionanta obrig,atoriedadedo lomeciniento de cesta básica de alirnentos para os ernpregaclosque ganham até 04
(qu.atro;pisos da categoria R$ 688,00 (seiscentose oitenta e oito reais), obedecendoa reguiamenlaçãodo PA'f.
Qualdo fonrecido pelo empregaclorcesta básica, lanches e releições ou qualquer outra prestação de natureza sirniler, iica
cstabeleciclocrÌtrc as partes, que estesbenelicios rrão integrarão para neúìlnì eÍèito, fuclusive do zuligo 458 dâ CLl'.
DE ÂUXÍLIO DOENCÂ
CLÁUSULA 27". COMPLEMENTAÇÃO
ÃJenpreras complementarãoo valor do salário no pL{íodo de aÍastamentopor doença ou acidente de trabalho, cornpreendidtl
etÌtre o decino sexlo e o trigcsirno dia (apetas Ìro prirneiro mês), em valor equivalente à dil'erença elì1re o elètivamente
pcrcebido da previtlência social e o salário liquido a que fariaius, respeitando sempre, para efeikr de completnentaçâo,o lirnite
máxÍno da contnbuição prcvidenciária.
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A1 0 plalo tle assistênciamédic.a,constitLrir-se-áde tuu plattu básico de cotrcrtura uútútnas.
l") lrês cousuhas por sclÌìcsue dc l'orma rúo ctunrtlaliva:
2") [ìriunes laboratoriais sinples.
3") húcnuçâo lmspitalar dc no nuirimo 4t) lquarenta) tlias, em enfemraria, clescleque a doença não sela anterlor ao llÌÉ[esso IÌo
pliuro de saúdc:
lì)

Âs coberturas são dirigidas aos etnpregadosexclusiviunente.

C)

Os pelodos tle caréncia^ serviços não cobertos e demais restrições do plano de atendirneuto, lìcaru, Iàzentlo paule
iltcgrante da prcsente oláusula, não ptrdetrdo o enrpregado eúgir qualquer outro atendiurento rúo previsto no rnstruntettto
colìtratual que vier a ser lirmaclo elìtre a empresase a entirlade. Qualquer serviço não coberto e que vier a ser usado pelo
ernpregado ser/r por ele custeado. sern qrnlquer responsabiliúrde para o empregador no ressatcintento jrurto a elìtidade
assisteircial. C) ernpregatlo no ato do ingresso no plano tle saúde, subscrer,eráos tennos do ureslno, passando a ter
coúecimento cle todas as coudições. direitos e restriçòcs.

Os inteprantes da categona prolissional. solìerão um descoutomensal, nos scguintes perceutuais. a incidir sobrc o custo tlo
convènto:
1"1Para os salários dc ate R$ 425,ü0 (quatroeenlose vintc e cinco reais). o tleseontopoderá ser de até 30% (triula por celìto).
L.) 2,,I Para os salários acima de R$ 425"00 (quatrocentose vinte e cinco reais). o desconto poderá ser de atc 5i)% (cincoenta
por oento).
l,) Fica làcultado às entpresasintepgantestlo se6ynentoecotrômico,a concederema seus empregadoscoberturas sttperioresao
plalo básico. mediiurte a participaçâo dos seus enpregados IÌa lne$Ììa proporção, podendo e1ìtr€tarÌto a qualquer tempo
ieu.r a concessão.quando o plano será rcvertido ao plano básico, sen que isto gere qualquer direito ao ernpregatlo de
discutir ou pleitear ressarcìrneuto,
(i) O eurpregadoque individuahnente desejar coberturas rnais amplas, poderá pag;r diretamentejulto a entidade assistencial
ou autoriziu a cnÌprcsa a prorÌìover o dcsconto tla cliÍèrençaetttre o valor cobcrto pela ernpresae o valor necessártopara a
ruovamais atnpla cobertura.
'nralafic7,ainclertizatória.
Ìl) O r,alor custeaclopela ernpresa ern hipólcse algunn signilicará salário, estabelecendoas partes
para
elèito.
nerúrutn
nâo integlartdo a retntureração
Dl

CLÁUSULA 29'. BANCO Df, HORAS
l:ica conveucionado entre as partes pelo presentc iustrumertto coletivo de trabalho, a adoçâo rio rcgitne de Banco de l{oras
cstabelecicloen lei, valendo a preserÌteCCT como instrurnento baslante para que as cnÌpreasaspossarÌÌ unpletnentar o slstelÌìa,
licando abolitla a uecessidadede acordo coletivo.
"
Piuagral'o l - Pelo prcsente sistcma, as euipresaspoderão pronogar a jomada dos írtegrarúes da categoria, uo márimo en duas
horas diárias, com posterior redução ern outro <lia, atraves dc regime de cornpensaçâo.As horas de prorrogação dcntro dcste
sisteurapoderào ser compensadasno prazo máxitno de l2 (doze) meses,
Plragralò 2" - Nesta hipótese tica expressamenteestabelesido que as horas objeto cla compensação.não serâo ern hipótese
alguna interpretarJas e pagas urmo horas extras,
Ìrarágralò l" - Na hipótese de rescisâo de contrato de trabalho, as horas extraonlÍúrias não contpensadas,clel'crâo ser pagas ao
trabalhador colÌt o respectivo atlicional, e serão calçrúadassobre o valor da remuneraçãona data da rescisão. Igual pagatnettto
clevcráoconer para as horas exlras nâo compensadasno prazo de 12 (doze) meses, ouja base de cáculo scrá a remuneração do
nrês do pagarnelÌto.
parágrafo 4'' - As horas ertraordinárias realizadas ern D.S.R. lDescanso SernruralRemurerado) e feriados potlerão ser pagas
corn respectivo adicional cotiònne cláusula ó" desla CCl, ou poderão lazer parlc do Banco de Iloras desde que para cada 0l
(uma) liora laborada, gere o clireito de {.}2(duas) horas a serem compensadas;
parágratb 5" - As empresasirübmrarão mensahnenteaos seusetnpregadoso volurne tle horas acumuladas;
Parágrat'o6" - 0 pagarnentotlas horas ertras apuraclasna conl'ontridadedos dispositivos supra" poderá, rtiediante acordo entre
eurpregadose empregadores,ser etètilado com concessâode desciutsoern vários dias consecutivos.
CLÁUSUIÁ JO'- AUTORIZACÃO D[ DESCONTO
Ì.icarn as elÌtpresas integrantes da categoria autorizadas a profiroverenì os clescontosnos saliiritls dos empregados. de valores
relativos a segÌuo, convénios de assislência medica e odontológica e qualquer outro que tenlta sido realizado eni benefício do
eurpregatlo.tlesde que autorizado pelo empregadoexceto a cláusula de assisténciatnedica que desde logo lica autorizada.
CLÁUSULA JI'- AVISO PR-EVIODISPENSA

CLÁUSUTÁ J2'. REVI-SÃO
proceclcrão"sc neccssáriolbr- a negociaçõesda cláusuias
os sirdicatos rcpresc'tatrfirs da categoria prolissional ecoúmica
que'aja alterações substa'ciais'a política salarial e/ou
OesAe
qualqu".t"rnpu,
aveuçadasrìa presenre.";;;õã";;i"Ii"",
ccoúIÌrica do País.
quatro rias 'le
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