coNvrNÇÃocoterlvR oEtRReRtHo
ConvençãoColetivade Trabalhoque entre si ajustam,de um lado como entidadesindical
oatronalo SINDICATODAS EMPRESASDE REFEIçOESCOLETIVASDO ESTADO DO
pARANÁ e de outro lado como entidade sindical profissionalo SINDICATO DOS
TRABALHADoRESEM EMPRESASDE REFEIçÕESCOLETIVAS,REFEIçÓESCONVÊNIO,
INDUSTRIAISDA REGIÃONORTEE OESTE,
RESTAURANTES
cozINHAS INDUSTRIAIS,
E cAMPoS GERAIS Do ESTADO DO PARANÁ e FEDERAçÃO INTERESTADUALDOS
TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE REFEIçOES COLETIVAS, REFEIçÕES
coNVÊNlo, coztNHAS INDUSTRIAISE AFINS por seus presidentes,ao final firmados,
que se regerápelascláusulase
geralextraordinária
por assembleia
autorizados
devidamente
condiçoesa seguirestiPuladas:
CLÁUSULA1" - VIGÊNCIA/DATABASE
n presenteConvençãoColetivade Trabalhoterá duraçãode 12 (doze)meses,com vigênciaa
a 31.03.2005.
partirde 01.04.2004
CLÁUSULA2" - REAJUSTESALARIAL
nestaConvençãoColetiva,serão reajustadoscom
Oslalários dos empregadosrepresentados
que
aplicaçãodo percentualde 8,70%(oitovirgulasetentapor cento)para os trabalhadores
7,50%
em
reajustados
(hum mil centoe trintareais) e acimaserão
percebamate R$'1.130,00
(setevirgulacincoentapor cento)sobreos saláriosvigenteem 01 04.2003.
admitidosapos 01.04.2003terão correçãosalarial
Os integrantesda categoriaprofissional
assimcompreendida
(um
doze
avos)por mês trabalhado,
avos
1112
proporcónal,
de
na ordem
quinze
dias
trabalhados.
a
ou
superior
igual
a fração
'
al Serão compensadas todas as antecipaçõesespontâneas feitas a partir de
salarial,promoçãoou mérito.
de equiparação
salvoas decorrentes
01.04.2003,
CLÁUSULA3" - PISONORMATIVO
Será garantidoaos trabalhadorescontratadose que não sejam oriundosda categoria
profissionalrepresentadospelo sindicatosuscitantepiso normativode R$ 307,00(Trezentose
setereais)a partirde 01.04.2004..
C L Á U S U L A4 " - A N U Ê N I O
O integranteda categoriaprofissionalque na data de 31.03.2002estiverpercebendoanuênio
terá o percentualincorporadoao saláriobase. Aos novos integrantesda categorianão mais
percentuais
à tÍtulode anuênio.
seráadicionado
PRE APOSENTADORIA
CLÁUSULA5"- ESTABILIDADE
que contemno mínimo3 (três)anos
da categoriaprofissional,
aos integrantes
Ficaassegurada
(
que
24
vinte e quatro meses) mesesde se
a
estejam
e
paru
empresa,
mesma
a
de serviço
provlsoriano emprego
idade,
estabilidade
de
implemento
por
ou
de
serviço
tempo
aposentar
duranteeste período.Tal condiçãodeverá ser comunicadapor escrito pelo empregadoa
sob penade perdado
empresapor ocasiãoda demissãoou nos 10 (dez)dias subseqüentes,
direitoà estabilidade.
parágrafo 10- Em completandoo integranteda categoria,a idade ou tempo de serviço
a estabilidade,
cessará automaticamente
da aposentadoria,
neceisáriosao reQuerimento
sem qualquer
empregado
promover
do
poderá
a
dispensa
que
empregador
em
oportunidade
formalidade.
outra
parágrafo2" -Para ser beneficiário
na presentecláusula,
da garantiade empregoestabelecida
o empregadodeverá,comunicara empresapor escrito,sob penade perdade estabilidade.
parágrafo 3o - O empregadoestávelpor força presentecláusulapoderáser despedidopor
justacausaou extinçãoda empresa.
parágrafo 4o - Nas localidadesonde as empresasintegrantesda categoriaeconômica
mantiveremapenas um contratode prestaçãode servìços,em ocorrendoa rescisão,término,
extinçãoou cancelamentodestecontrato,poderãoas mesmaspromovera rescisãodo contrato
sendoque se existirentreeles algumque detenhaestabilidade
dos empregadosregularmente,
prejudicada,
não gerandoparao empregadornenhumaobrigação
pré-aposentadoria
estaficará
do contratode trabalho,podendoo mesmoser
ou manutenção
indenização
por reintegração,
paraa empresa
qualquer
que
conseqÜência
haja
sem
despedido,
\
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EX
ULA 6"
adicionalde 60% (sessentaporcento)
f rcagarantidoaos integrantesda categoriaprofissional,
feira à sábado,e de'100% (cempor
segunda
de
trabalhadas
extraordinárias
oaraãs horas
de horas,
em domingose feriados.Fica permitidaa compensação
cento)para as trabalhadas
o excedentenão compensado.
sendopago como HorasExtraordinárias
NOTURNO
CLÁUSULA7" - ADTCIONAL
@grantesdacategoriaprofissiona|,adicionalde30%(trintaporcento)
as definidasno artigo73 da CLT.
paraãs horasnoturnas,assimentendidas
CLÁUSULA8" - CONTRATODE EXPERIÊNCIA
em caso de readmissãode empregado
a celebraçãode contratode experiência
frca veOaOa
6 (seis)meses na empresa,salvonas
a
período
superior
por
igual
ou
que tenha trabalhado
ocupado.
anteriormente
daquele
diferente
cargo
em
hipotesesde recontratação
CLÁUSULA9" - FERIASPROPORCIONAIS
O"rOe qr" rão te.ha sido demitidopor justa causa, na cessaçãodo contratodo trabalho,
de
mesmo o empregaooque tenha menosde 12 (doze)meses,terá direitoà remuneração
a basede 1112(um dozeavos)por mês de serviço,ou fraçãosuperiora 14
feriasproporcionãis
do terçoconstitucional'
(quatorze)
diasque serásempreacrescida
DA GESTANTE
CLÁUSULA10"-ESTABILIDADE
As múegrantesda categoria profissional,devem comunicar o empregadoroficialmentea
gestaçãóno momentoem ficar constatadoo estadogravídico,para que fique asseguradaa
garantiade empregoprevistana NormaConstitucional.
RESCISORIAS
CLAUSULA11"- HOMOLOGAÇÕES
na
de trabalhoserãofeitasno Sindicatoprofissional,
de
contrato
rescisÕes
de
As homologaçÕes
(um)
por
de
0'1
mais
empresa
com
a
de
trabalho
contrato
mantido
tiver
empregado
do
hipotese
ano,na formada Lei.
CLÁUSULA12" - QUADRODE AVISOS
a fixaçãode avisose editaispara
As empresasfàcultarãoao sindicatoda categoriaprofissional
em localde fácilacessoe visibilidade.
dos empregados,
conhecimento
C L A U S U L A1 3 " - U N I F O R M E S
gratuitamente.
ficamobrigadaa fornece-los
As empresasque exigiremo uso de uniformes
SINDICAIS
CLAUSULA14" _ LIBERAÇÃODE DIRIGENTES
de dirigentessindicaisdeveráser negociadaa qualquertempo com a empresa
n tiOeração
As condiçõesde tais liberaçoes
mediantónotificaçãópor escritocom 15 dias de antecedencia.
quais
o sindicatomantém diretores
nas
as
empresas
serão negociadaidiretamentecom
com vinculoempregaticio.
sindicais

o
C O M P E N Ão
1 5 "- A C O
CLA
já
a celebraramacordos
autorizadas
desde
ficam
convenientes
As diretoriasdos sindicatos
que entenderem
jornada
sempre
trabalho,
de
de
prorrogação
compensação
e
de
coletivos
especificamente
geralextraordinárta
de assembléia
de convocação
independente
conveniente,
paraestefim.
CLÁUSULA16" - JORNADADE TRABALHO12 X 36
é permiiidofixaro regimede jornadade 12 (doze)horasde trabalhopor 36
no ernpregaOor
peloempregado,
considerando
(trintae seis)horasde descanso,a ser aceitofacultativamente
quatro)
horas
semanalse
(quarenta
e
44
das
do limite
que esse regimenão significaampliação
nem causaprejuízoao empregado.
Farágraf* Unico: Aos empregactrs que lah*r*ilì êtïï jornn$n 1? X 3ô n;l f*rma dcstn
o direito aa intervalointra-jornadsde no rnínimo60 {s*ssenta}
eláusulu,flca assegur*c$o
mi*utcs. T*l intervelo deverá s*r co*cedido a cada 03 {très} hcras trabalhadas,cotï
cluraçãode ZCI{vinte} n'linutrs cada $$ìa {** minimo}. Referido intervalo de descanso { ü3
de 3ü minutos cada um), seril cornputadona duração do tr*balho e cleverá$er pãS*
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inobçsruâncis de*ts condição gêrâ ao
coryro hcra trabalhadn par* toclos os fins' A
interv*lç tÕtïìs hora extra, acrescida do
empregaclaç direito ao reçebimentoda ref*rido
a d i c i o n a dl e 1 Ü 0 % '
CLÁU
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os
e a. recorher
da catesoriaprorissional,
;; sinãicato

até o dia 10 (dez) de cada mês
valores descontados,diretamenteao sindicatobeneficiado,
das importâncias
se referir o desconto.o atraso imotivadodo recolhimento
;;g;;t"-ã;e
por
cento)sobre o
(vinte
de 20%
descontadassujeitaráas empresasao pagamentode multa
totaldevido.
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clÁusula rsa- lNlorÌ{lzRÇÃo
PROFISSIONAL
grupo para todos.os integrantesda
As empresas se oorigam a Íazer seguro de vida em
a5
ïotalmenteàs expensasdas empresas,em valormínimoequivalente
categoriaprofissional,
valor
em
pagar
indenização
por
vezes o vator do salárionominal,podendooptar
a;ió
em caso de invalidezpermanente
legais,.
aos empregadosou a seusdependentes
equivalente
completarem6 (seis)meses de
apos
direito
ou morte,sendo qr", õ, empregadosterão esse
trabalhona empresa.
CLÁUSULA19" . INTERVALOINTRAJORNADA
intervalo
a todosos integrantesda categoriaprofrssional,
." oOt'g;m;;"ed"r
A, "rpr""*
empresa
a
entre
firmado
Coletivo
deAcordo
intrajornadamínimoïe uma hora,salvohipotese
deste intervalo,bem como
e o sindicatoProfissionalque estabeleçareduçãoou fracionamento
o contidono artigo71 da CLT.
CLÁUSULA20" - REGISTRODE FREQUÊNCIA
manual,por qualqueroutra
Fica expresrarenteGããa u ,*rcaçaoìé ponto,mecânicoou
pessoaque não sejao proprioempregado'
SOCORROS
CLAUSULA21" - PRIMEIROS
de
conjuntode medicamentos
em suas dependências,
*anter,
ooìgum-a
.e
empresa"
As
orimeirossocorros.
CLAUSULA22A- TAXA ASSISTENCIAL
associadosou não Taxa
As empresasse obrigama descontarde todos os empregados
nominal' mensalmente'
salário
o
Assistênciade 1,5% (hum e meio por cento), sobre
com
ao sindicato
valores
tais
recolher
e
o limiteOebS lcinco)saláriosnormativos,
obedecendo
subseqÜente'
mês
do
relações,ate o 5odia útil
as respectivas
no prazoimplicaráem multade 20% (vintepor cento)mais
parágrafo1o- o não recolhimento
monetária.
atualização
em Assembleiacom Ata
earágrãfo 2o - O descontoda categoriaprofissionalfoi aprovado
quinze dias, a contarda
prazo
de
terão
assirãda e registradaem Cartorio,os trabalhadores
para solicitarlunto ao
Trabalho,
do
pelo
Ministério
presente
ccT
da
data de rromorogação
epÍgrafe'
em
da taxa
devolução
Sindicato
EP
NAF
qualquerorlgem,a
ocorrênciade erros de cálculoquantoà remuneraçãode
E* "a*ìe
avi,sada
de
depois
horas,
e
duas)
qo^t:^t"?til:,,1-1i::"i::i:
empresasterá prazode 72 (setenta

sobpenade multade 20%(vinteporcento)
pelaemfresas,
;orffi;, ;;;; G reconhecida
sobreas verbasdevidas
Peloerro.
CLÁUSULA24" - REVERSÃOPATRONAL
importânciaequivalente
As empÍesasse ourigã;ãrecolher, diretamenteao SindicatoPatronal,
de Taxa Assistencial,
a
título
.04.2004
31
em
existente
por
empregado
a nS i,00 (hum reaq

;";".;;;.'.ã

I
copiada guiade recolhimento
protocolando
30.06.2004,
i"*"ìbi recotrrioaãté
I

juntoao SindicatoPatronal.
DE FUNCIONARIOS
CLAUSULA25"-ASSOCIAÇÕES
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As empresas que tiverem associaçõesde funcionárioslegalmenteconstituÍdas,poderão
devidas,limitadasa 1% (um por cento)do
as mensalidades
em folhade pagamento,
desconiar,
valor nominal dos salários,bem como, valores relativosa convêniosfirmados pelas
associaçõese utilizadospelos empregados,desde que, as autorizaçõesde descontotenham
sidosfeítaspor escrito.Os descontosprocedidosna forma ora estipuladaatendemao disposto
no artigo462 da CLI.
CLÁUSULA26" - EXAMESESCOLARES
@esserãodispensadosdotraba|ho,semprejuízodeseussalários,
com o horáriode trabalho:
desdeque coincidam
mediantea comprovação,
a) para prestaçãode provas constantesdo currículoescolar,devendo a empresa ser
de 48 (quarentae oito ) horas;
comunicadacom antecedência
limitadaa ausênciade meio perÍododiárioda
b) para prestaçãode concursovestibular,
de ensino.
únicainstituição
uma
em
jornadade trabalhodo funcionário,
CLÁUSULA27"-ATESTADOSODONTOLOGICOS
ns e.rnprasasaceitarãòos atestadosodontologicosfornecidospelos profissionaisDentista'
profissional,
aos finsda lei.
do sindicatoda categoria
contratados
CLÁUSULA28"-CARTAAVISODISPENSA
@bacusaçãodefa|tagraVe,nostermosdoartigo482daCLT,deverá
de sua dispensa,sob penade torna-la
ser comunicadopor escrito,das razõesdeterminantes
imotivada.
CLÁUSULA29" - TRABALHOTEMPORÁRIO
Fica expressamenteledada a contrataçãode mão-de-obratemporária,nos moldes da Lei
técnica
6.Ojgt74,em todos os setores de produção que não seja exigidaqualificação
orofissional.
clÁusuLA 30" - CESTABÁSICAOU VALE COMPRA
do fornecimentode cesta básica de alimentosou
As partesconvenctonama obrigatoriedade
nestaCCT, no valorde R$ 40,00
de vale compra,para todos os empregadosrepresentados
(quarenta
reais).
plenoao
deverãoter comparecimento
os empregados
a) para concessãodestebenefício,
do
para
o
cancelamento
justificadas
motivo
de
servirão
trabalho,pois as faltas não
previstas
legislação.
na
justificadas
aquelas
somente
faltas
mesmo,considerando
ou
cestabásica,vale compra,lanchese refeições
b) euando fornecidopeloempregador
qualqueroutra prestaçãode naturezasimilar,fica estabelecidoentre as partes,que
estes benefíciosnão integrarãoos saláriospara nenhumefeito,inclusivedo artigo458
da CLT. Sendoque a empresanão cobraráqualquervalor a titulode ressarcimento
destesbenefícios.
DO AUXíLIODOENÇA
CLÁUSULA31" - COMPLEMENTAÇÃO
por doença
líquidono períodode afastamento
do
salário
valor
As empresascomplementarão
dia,
em valor
trigésimo
ao
sexto
o
décimo
entre
compreendido
ou acidentede trabalho,
líquido
e
o
salário
Social
percebido
Previdência
da
o
efetivamente
entre
à
diferença
equivalente
o limite máximoda
a que faria jus, respeitandosempre,para efeitode complementação,
providenciaria.
contribuição
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MÉDICA
GLÁUSULA32". ASSISTÊNCIA
nõam as empresasobrigadasa firmar convêniocom entidadesque prestamassistência
médica,nas seguintescondiçÕes:
mÍnimas:
de um planobásicode coberturas
médicaconstituir-se-á
a) O olanode assistência
não
cumulativa;
por
de
forma
1o)Trêsconsultas semestre
simPles,
2o)Exameslaboratoriais
desdeque a
de no máximo40 (quarenta)dias, em enfermaria,
hospitalar
lnternação
3o)
doençanão sejaanteriorao ingressono planode saúde;
b) As coberturassão dirigidasaos empregadosexclusivamente;
"j Os períodos de carência, serviços não cobertos e demais restrições do plano de
atendimento,ficam, fazendo parte integranteda presentecláusula,não podendoo
que
contratual
não previstono instrumento
empregadoexigirqualqueroutroatendimento
que
e
vier
a
não
coberto
serviçg
e
a
entidade.
Qualquer
a
empresas
entre
viera ser firmado
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para o
ser usadopelo empregadoserá por ele custeado,sem qualquerresponsabilidade
empregadorno ressarcimentojunto a entidade assistencial.O empregado no ato do
ingresso no plano de saúde, subscreveráos termos do mesmo, passando a ter
conhecimentode todasas condiçõesdireitose restrições;
d) Os integrantesda categoriaprofissionalsofrerão um desconto mensal, nos seguintes
percentuais,
a incidirsobreo custodo convênio:
o descontopoderáser de aIé30%
1o)Paraos saláriosde até (02)doissaláriosnormativos,
(trintapor cento);
2o) Para os saláriosacima de (02) dois saláriosnormativos,o descontopoderáser de até
por cento).
50% (cinqüenta
a concederema seus
do segmentoeconÔmico,
e) Fica facultadoàs empresasintegrantes
participação
dos seus
plano
a
mediante
básico,
ao
superiores
empregados,coberturas
qualquer
rever a
podendo,
tempo
proporção,
a
entretanto
mesma
na
empregados
concessão,quandoo planoserá revertidoao plano básico,sem que isto gere qualquer
direitoao empregadode discutirou pleitearressarcimento;
desejar coberturasmais amplas poderá pagar
0 O empregado que individualmente
juntoà entidadeassistencial
a empresaa promovero descontoda
ou autorizar
diretamente
paraa novamaisampla
pela
valor
necessário
empresae o
diferençaentreo valorcoberto
cobertura;
as
salário,estabelecendo
g) O valorcusteadopela empresaem hipotesealgumasignificará
paranenhumefeito.
a remuneração
não integrando
partesa naturezaindenizatoria,
médicajá existente,será apresentada
que em substituição
à assistência
Fica convencionado
plano
cujas adesõesdos empregadosserão
de
uma alternativa
pelo SindicatoProfissional
qualquer
de adesão por parte da empresas.A
por
obrigatoriedade
gerenciadas
este, sem
médicaque venha a substituiro já existente,
participação
no custeiodo planode assistência
e70o/opor
observaráo mesmocriteriovigente,ou seja,30% do custopor contado trabalhador
contado empregador.
CLÁUSULA33" - BANCODE HORAS
acordoparaimplantação
com o SindicatoProfissional,
Ficafacultadoàs empresascelebrarem
de bancode Horas,conformeLei 9.601/98.
CLÁUSULA34" - AVISOPRÉVIO/DISPENSA
sempre
Ficafacultadoàs empresasdispensaro empregadodo cumprimentodo aviso-prévio,
que no curso do aviso préviodado pela empresaou peio empregado,se comprovenovo
emprego.
CLÁUSULA35"-VALE TRANSPORTE
para todosos
a seus empregadoso vale transporte,
As empresasfornecerão,mensalmente,
dias trabalhados,conforme Lei 95.247187.Em caso de faltas justificadasa empresa não
poderáretomarou descontaro vale transportejá cedidoao empregado.
MEDICO-FILHO
CLÁUSULA36" - ATENDIMENTO
prejuÍzo
qualquer
salarialquandofaltarao serviçopor até (01)um dia
não
sofrerá
O empregado
por
dos filhos,ou até 07 (sete)dlas consecutivos
médicohospitalar
ao mês para atendimento
comprovado,para filhosde ate (10) dez
devidamente
ano em caso de internaçãohospitalar,
anosde idade.
PELO INSS
CLÁUSULA37 "- 13 " SALÁRIOAFASTAMENTO
o décimo terceirosalário aos empregadosque sofrerem
As empresas complementarão
por prazo igualou inferiora 12 (doze)meses e dentrodo mesmo
afastamentoprevidenciário
exercício.
CLÁUSULA38 " _ AVISOPRÉVIO/IDOSO
Os empregadoscom mais de (55) cinqüentae cinco anos de idade e no mÍnimocom 05
na empresa,quandodespedidosem justacausa,farájus
(cinco)anosde trabalhoininterruptos
dias.
de 60 (sessenta)
a um aviso-prévio
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PORAPOSENTADORIA
CLÁUSULA39" - GRATIFICAÇAO
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Para empregadoque tenha 5 (cinco)anos ininterruptos,
ou mais de trabalhona mesma
empresa,por ocasião da aposentadoria,
o empregadorpagará ao a tÍtulo de gratificação'1
(um)salárionominal,até o décimodiasaposa concretização
da mesma.

clÁusula ao"- cottvÊtlosoootltotoclcoslllÉotcos
r or ueolclurruros
As empresasse obrigam a descontarem folha de pagamentode seus empregadosas
despesas correspondentesaos convênios medicos, de medicamentose tratamentos
odontologicos,efetuadosjunto ao Sindicatoda categoriaProfissional,sempre com a devida
autorização
do empregado.
Parágrafo Unico - Os valoresdeverãoser repassados ao sindicatoalé o 7o dia útil do mês
seguinte.
C L Á U S U L A4 1 A - A C O R D OC O M E M P R E S A S
Fica o SindicatoProfissional,
a comunicarao Sindicatoda CategoriaEconômica,a realizaçâo
de qualqueracordodiretocom as empresaspor esterepresentadas.
CLÁUSULA42"- REVISÃO
Os sindicatosrepresentativos
da categoriaprofissional
econômicaprocederão,se necessário,
a negociaçãodas cláusulasavençadasna presenteConvençãoColetiva,a qualquertempo,
desdeque hajaalterações
substanciais
na políticasalariale/oueconômicado paÍs.
E por estarem assim,justose acordados,
firmama presenteConvençãoColetivade trabalho,
em quatrovias de igualteor e forma,das quaisuma será encaminhada
à DelegaciaRegional
do Trabalhode Londrina,paraefeitode arquivamento.
CLÁUSULA43"-PENALIDADE
Pelodescumprimento
de qualquerdas cláusulas
constantes
da presenteCCT,ficaestabelecida
multaequivalentea 20o/o(vintepor cento)do salárionormativo,em favor da parteprejudicada.
Com exceçãodas cláusulas17^,22^
tabelecemmulta.
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