CONVENCÃO COLETIVA DE TRABALHO
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paì
conr ençãocoletiva de Tfabalho que entrc sí âjustâm-de um lado como entidade sindical
f,STADO
DO
COLETWAS
REFEIçÕES
DE
EMPRESAS
DAS
O SINDICATO

PARANÁ e dc outro lado. como entidade sindical profissional o SINDICATO -DOS
TRABALHADORES EM EMPR-I'SAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS' R.f,FEIÇO.ES
CONVÊNIO, COZINHAS INDUSTRIAIS, RESTAURANTESINDUSTRIAIS DA REGIAO
NORTE E ónST.f OO ESTADO DO PARANÁ. por seuspÍesidenrcs.ao hnal hrmados.
devidamenteautorizadospor assenüléiageral cxtraordinária.que se regerápelas cláusulasc
â seguiÍcstiPuladas:
condiçõ€s
1' - YIGTNCIA E DATA'BASE
CIáUSUIâ
coletivadc trabalho.rcrá duraçãodc dozemcscs.conì\ igènciaa paíir de
A pÍcsentecoN.enção
l'de maiode 1.996e términoem 30 de abril de 1 997
Cláusula2' - REAJUSTE SALARIAL
a partir de ln dc maio de
intcgrantcsda catcgoriaserãoreajustâdos
os saláriosdostraballìadoÍcs
poÍ
ccnto)
(tinte
e
dors
\'inte
e dois.
1996.em 22.22o/o
A) Os integÍantesda categoriaprofissionalâdnìitidosapós0l de maio dc 1995teÍâo coÍreção
assimcompreendido
na oràemdc l/12 ( um dozcavos) poÍ mêstrabalhado.
salarialpro-porcional
a fraçãoiguâlou superiora quínzcdiasd€tÍabalho.
feitâs a pâíiÍ de 01.()5.95.saho as
cspontâncas
todasas antccipações
B) Scrãocomp€nsâdâs
decorrentesde promoçãoou nìento.
J" - SALÁRIO DE INGRESSOE NORMATryO
CIáUSUIâ
o saláriodc ingrcssodos integranlesdâ categoría prohssionalscÍáde no nìinimo. Rs l'18.00
( centoe quârcntac oito reâis). c o salárionormativo.assimentendidoo mimmo a scr pagoaos
quetcnhamnÌaisde 90 (no'enta)diasde seniço seráde R$ 168.00( centoe sesscnla
empregadós
e olto Íeals).
Cada trabalhador da catcgoria recebcrá. loÁ ( um por cenlo ). por ano compteto dc trabâlho
ininterrupto. sobÍe o valor dc saláío + assiduidade. a título de anuênio. a paÍiÌ de ì' de maio de

1986.
Cláusula5' - f,STABILIDADE POR APOSENTADORIA
o cmpregadoquc este.jacom 36 (trinla e scis) mesesfaltando pâra sul aposentadona.só poderá
scr despcdrdopor justâ causaou extinçãoda cmpresa.

Cláusula7'- ADICIONAL NOTURNO
A hora noturna teÌá adicional dc 30% (rin1â por cenlo). calculadasobÍe o saláÍio mars
assíduidâdemaisanuênio.dcvendoconstârem olerite o adicional noturnosobrco R.s.R.
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em casodc readmissâo
de contÍatode expcriôncia
Ficar edadaa celcbraçâo
nresmafunçâo.dcsdcquc o colÌtralo antertor scla supcrior a scis mescs.

ctáusulà9'- FÉRrASPROPORCIONAIS
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mesnìoo
Desdcqueúo tenhasidodemitidoporjustâcâusa.na ccssaçãodo conlrâtodc lrabalÌ1o.
de férias
quetenhamcnos de 12 (doze)mesesde scniço. terá direitoà rcmuneração
ernprcgado
proporcionaisa bascde l/12 (um doze a\os) por môs de seniços. ou fração superioÍa l'[
(quatorze)diasquescrásempreacrescida
do teÍçoconstitucional.
DA GESTANTE
IO' - ESTABILIDADE/COMUNICACÃO
CIáUSUI!
A Gcstantee eíá\'cl desdeo inicio da gtavidcz.até cinco mesesaÉs a data do parto. As
integrantesda categoriaprofissional.devemcomunicar ao empÍegadora gcstaçâo.no momenlo
que ficaÌ constatadoo cskdo grâ\'idico. para que fiquc asseguradaa garantiade enìpregopreïista
nâ NormaConstitucional.
I1' - HOMOLOGACÀO DE RICISOES
CIáUSUIâ
de contratosde trâbalhoscrãofeilasno Sindicatoda Categoriados
de rcscisões
As homologações
a paíiÍ do 180'dia de Íabalho. sendoqueeslacláusulasóseaplicaaosempregados
Empregados.
pelo
homologadas
qu€ tÍabalhamem Londrina.Cambée lbiporã.Os dcmaisterãosuasrescisões
referidoSindicâto.apósum âno dc tÍabalho-na forma da Lei.
Cláusula12' - OUADRO Df, AVISOS
dos
ao Sindicato.a ltxaçãode avisose editaisparaconhecimcnto
ScráfacultadopelasEmpresas
e risibilidadc.
empregados
cm localde fácil acesso
Cláusula13' - UNIFORMES
ficam obrigadasa cusleâÍintcgÍallnenteos uniformes-quandohouverexigênciade
As empresas
uso.
Cláusular{' - DIRIGENTES SINDICAIS
Os membrosintegÌanlesdâ diretoria cxeculivado sindicatodâ catcgoÍiaprofissionâl.âssím
entendidoso Presidentce o Tesourciro.ficam dispensadosdo c\?€dienle normâl de trabâlho na
clnpresâ c obrigado â cumpri-lo no sindicato. sem ônus de quaisquer natureza parâ a
cmpregadoÍa.
Cláusula15'- ACORIIO DE COMPENSACAO
de horas.sem a anuênciado
Ficam as cmpresâsproibidasde efctuârâcordode compensação
Sindicatoprofi ssiònal.
\ '

Cláusula16"- MENSALIDADE ASSOCIADOS

.'-

dcscontarâo
de seusempÍcgâdos
Em atençãoao quepreceituao aíigo 5.15da CLT. as empresas
as mensalidadesdevidasà Entidade Sindical. desdeque aulorizadospoÍ escnto"descontosestes
efetuadoscm folha de Fegamento.
17' . INDf,NIZACÃO POR MORTE OU TNVAIIDEZ PERMAIIf,NTI
CIáUSUIA
DOENCA PROF'ISSIONAL

OU

a
Havendoocorrênciade moíe natural.ou acidentede trabalhoquetragainvalidel permanentc.
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cnÌpÍcsaprestaráau\ilio pccuniáriono ralor de 2-5 (dois c meio) pisos da
opcionala emprcsanÌanutençãode segurosquc cubramtais dcspesas.
CláusulalÍt' - INTERVALO INTRA-JORNADA
e
A cnìpresâde\crá Ìcspeilarna intcgrao horárioprevistopaÍao descanso
minutos.nâo podendo.cm qualqucrhipoteseì
dÕerá scr no mínimo de 60 (sessenta)
do cmprcgadoo scuÍctornoao trabalhoantesdo terminodo rcferidointenalo. saho
dâ DRT.
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Cláusula19'- REGISTBQDE,IÀEQUENCIA
dc pontomccânicoou manual.por qualqueroutrapcssoaque não seJao
Ficar edadaa marcação
próprio emprcgado.
quebalcro cartãopontode outroquc nâoo scu.sobpenâ
# LNICO - Seráadrcíido o empregado
scrdemitidoporjustacausa.
estâdeterminação.
dc nâorespeitando
Cláusula20' - ERROS NA FOLHA Df, PAGAMENTO
de qualquerorigem.a cmpresa
Enr casode oconônciade errosde cálculoquantoà remuneração
tcrá prazodc.t8 (quaÍentâe oito) hoÌas.apósaYisadapnr escrito.paÍa efeluara correção.desde
pelaempresa.sobpenade multa de 5()oá(cinquentapor ccnto)sobreas verbas
quc reconhecida
dc\ idaspelocno.
Cláusula21"- TAXA CONFEDERATIVA
As empresassc obriganr a descontarde todos os empregados.associadosou nâo. lâ\â
confederativade l-5 (um e meio poÍ cento). sobreo salário nominal- mcnsalmente.obedecendoo
e quarentareâis)totalizandoRS 7'10.00(setecentos
Ìimitedc 05 (cinco)pisominimoda categoria.
c recolher tais valoÍes ao sindicalo com as resp€ctivasrelaçÕes-ate o 5' dia útil do mês
subsequentc.
# único - O não recolhirnentono pÍazo implicaráem multâ de 307.)(trintâ por cento) mâis
monetária.
atuâlização
Ctáusula22' - Rf,VERSÃO PATRONAL
âo sindicatopatronal.â impoíânciâequi\'âlentca
As emprcsas
seobrigama recolher.direlânìentc
até o dia 30.06.96-sobpenadc
a titulo de la\a assistencial.
R$ 1.00(um real ) poÍ empregado.
nlonetlriacorrcspondente.
nulta dc 30oÁ(lrinta por cento).alcmda atualização

23'- PENALIDADE
cráusura
/

I

da pÍcscntcCCT. fica csÍìbelccldâ ll
de qualqucÍdas cláusulasconstantes
Pelo dcscumprimento
(vinte
por
normalivoem falor da pancpreJudicadâ. q'
do
salário
cento)
a
2070
multaeqú\'alente

I

Cláusula2.1'- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE
\
Os empÍegadosque. durantc o mês. não ti\eram faltas ou atÍasosde qualquer nâtuÌcra..
\ \\
equi\alenlca'loo (quatropor cento)sobrco s-r
justiÍicadâsou nâo.receber:i
adicionalde assiduidade
7
.. I
salário.
CIáuSuIa25.. TRABALHO TEMPORÁRIO

\

Ficâ c\pressâmentcvedadaa contrataçãode mâode-obratenìpoÍária.nos moldesda Lci 6.0 Ì 9/7"1.
técnico-profissional
em todosossetorcsdeproduçãoquenãosejaeúgida qualificação
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do fomecimentodc ccslâbisrca mra ofreflpregados
As paíes con\encionarnâ obflgaloÌiedâdc
dors
ot!
quc ganhâm até (0-l) quatro pisos da categoÍiaR$ 592.00 (quinhenlose no[pr{Lr'ã
do P.A.T.
a regulamcntaçâo
rcais).obedeccndo
\3,\
ltca
Quando fornecido gÍatuitâmente pelo cmpregador cesla biisica. lanches e refei{$
no saláno.paraèftito do
estipuladoquc cstesbencficiosnâoserãocompreendidos
c\prcssânìente
art {58 dâ C.L.T.
cláusulN26'- CESTA BÁSICA

27' - COMPLEMENTÀCÃO DE AUXILIO DOENCA
CIáUSUIâ
por doençaou acidente
o r alor do saláriono periodode âfastamcnto
As empresas
complementarão
dc trabalho.compreendidocnte o décimos€Ío e o lÍigesimo dia (apenasno primeiro mês)-enì
percebido
sociale o salário
da preYidência
ralor equiralentcà diferençaentreo efetil'amenle
líquido a quc fariajus. respeitandosempre.para efeito de complementaçâo.o limite máximo da
contribuiçãopreridcnciária.

Fica facultadoàs emprcsasfirmar conr'ênionara cobeíura dc assistencíamédicâ â seus
empregados.
Cláusula29' - REVISÃO
for.
profissionalcconômicapÌocederãosc nccessário
dâscatcgorias
Os sindicatosrepÍesentatilos
quâlquer
pres€nte
tempodesdc
na
con'enção
colctiva.
a
a negociaçõesdas cláusula avençadâs
do Pais.
na politicasalariale/oueconômica
quehajaalterações
substanciais
\
E por estaÍemassim.Justose acordados.firmam a prcscntcCONVENçÀO COleflVA. OÈJ\
TRABALHO.em quatroviasde igualteore forma.dasquaisuma seráencaminhadaa Delegacia
Regionaldo Trabalhode Curiúba paraefeitodc arquivamento.
Lonúina.30 deabrildc 1.996.
SINDICATODAS EMPRESASDE REFEI

COLETIVASDO ESTADODO PARANA,

EM EMPRESASDE REFEIÇÕESCOLETIVAS.
HâDo
SINDICATO DOS TRABALHADORES

'zlN}t.d

DORIS ANDRADS HÚMMEL - PIESidCNtE

, 1 . i i l

Delegacia Re::i',rral,Ì ,

I r r r Ì t i r l l t i 'c l o l ' a r a r t . '

Nos terntos do '\ rt. 6l I tja C' L''l"o Ì)rtis('Irte
( eìt:titu tÌc I'r"b lltrl llr
lnstrurÌìerÌto
recebido para Iilìs cr'-lusivntllc;'te acitltinis'
trativos, não ter.tdo si,i ', rr; r:cia'Jo o nririt"
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