CONVENCAO COLETIVADE TRABALHO
ConvençãoColetiva de Trabâlho qìle entre si_ajustam,de um lado como Entidade Sind cal Patronalo
SINDICATO DAS EMPRESAS DE REFEIçOES COLETIVAS DO ESTADO DO PARANA, CNPJ
-93 e Rêgistro Sindical 242.90.004135/90e de ouiro lado como Entldade Srndca
81.917.395/000í
o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS,
PTofissionaÌ
REFE|çOES CONVÊNlO, COZTNHASINDUSTRIAIS,RESTAURANTES INDUSTRIAIS DA REGIÃO
NORTE E OESTE DO ESTADO DO PARANA, CNPJ 73-687.949/0001-85e Registro Sindical
46.000.002560/95,por seus presidentes,ao final iirmedos, devidamente autorizados por AssembléÌa
ceral Extraodinária,que se regerá pelas cláusulasê condiçõesa seguir estipuladas:
CLÁUSULAS ECONOMICAS
CLÁUSULA íA . REAJUSTE SALARIAL
os salárlosdos empregados representâdosnesta ConvençãoColetivaseÍão reajustadoscom ap icação
do percentualde 4,50% (quatro virgule cincoenta) por cento sobre os salários vigente em 01 04 2006
até o lÌmitede R$ 750,00 (Setecentose cincoentaÍeais),a partif de R$ 750,01(setecentose c ncoenla
reaise !m centavo),aplicar o percentualde 3,30% (Íês virgulatrinta) por cento.
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CLÁUSULA 2A- PISO NORMATIVO
Será garantido aos tEbalhadores conhatados e que não sejam oriundos da categorra profissionãl
represèntadospelo srndicatosuscitantepiso normâtivode R$ 405,00 (quatroceniose cinco reaìs)a padir
de 0'1.04.2007.
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âdÌcionalde 60% (sessentapoí cento)paÊ as
FjcâgaÍantidoaos integrêntesda categoriaprofissional,
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5A- ADICIONAL
GLÂUSULA
onal,adrconalde 30%(tÍintapor cento)paraas hoÍas
Ficagarantido
aos integrantesda categonaproírss
assimentendidasas definidasno artigo73 da CLT.
noìurnas,
CLAUSULA6d VALEÏRANSPORTE
As empresasfornecerão,mensalmente,a seus empregadoso valè tlansporte,parê todos os das
Em casode faltasjustificadasa empresanão poderárelomarou
conformeLeì 95.2471A7.
trabalhados,
descontar
o valetransportejá cedidoao empregado.
SALAR'AL-VALE
CúUSULA 7â- ADIANTAMENTO
As pa.tes convencionamque fica facultadoâs EmpÍesasde AlimentâçãoColêtvâ concederenì
saÌa al aos seus empregadoscom valoresde âté 30% (trinta por cento)dos seus
adiantamento
de salários.
entreum e outropagamento
em datasintervalares
vencimentos,
EVENTUAL
8'- SALÁRIOSUBSTITUICÃO
CLÁUSULA
"Enquanto perdurcr a substituição que não tenha caráter meramente eventual,inclusive nas
féias, o empregado substítuto faá ius ao sa[ário contratual do substituído" Consoanteo
no.í59 do TST.
Enuncìado
do "caput"nos casos de substìiuçãopor
PaÍágratoPrimeiro - Não se enquadrano èstabelecido
quândoem auxíliodoênçaê auxílioacidenteate o décrmoquintod a
do substituído,
afastamênto
CLÁIJSU LAS ADMI NI STRAÍIVAS
CLÁUSULA9" - CONTRATODE EXPERIÉNCIA
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CLÁUSULAíOA- TRABALHOTEMPOúRIO
Todos os empregadosadmitidospelo Íegime temporário'de acoadocom a Lei 6019/74 ieráo
os sèus direitose obrigaçôêsjunto ao Sindicatoda CategoriaProfissiona,assm como
assequrados
Colelivade Trabalho
decorÍe1tesdestaConvençáo
todâ;as obr,gações
ParágrâÍoÚnico - Ao ser efetivadono quâdrofuncionalda ernpresao empregadolerá direìo âo
de contratode expeÍênca
ficandovedadaa celebração
contrãtode trabalhooor tempoindetermìnado,
CLÁUSULA,'1A- FERIASPROPORCIONAIS
Desdeque não tenhá sido demitidopor justa causa,na cessaçãodo contratodo trabalho,mesÍÍìoc
a
de férlasproporcionars
quê tenhamenosde 12 (doze)meses,terádireitoà remuneração
emorêqado
que
(quatorzê)
sera
14
dias
por
fração
superior
a
més dê serviço,ou
oaseaÌetitá (um doze avos)
do terçoconstatucional
.. sempreâcrescida

É obrigatóÍia a celebração de Acodo Coletivo de Trabalho com o Sindicato Profissronalpara a
de Banco de Horas, conforme Lei 9.601/98.
imDlanÌacão
PaÍáorafoÜnrco- O Sindicato Profissionalfica autorizâdoa celebrar acordo colelivo pãÍa pÍoÍÍogação
e/ou compensação de jornêda de trabalho, independente de convocação de assembéia geral
espêciíicamentepara este fìm.
extraordÌnária
CLÁUSULA 13A_ PAGAMENTO DE SALARIOS.VENCIMENTOSE SIMILARES
As empÍesasdeverão efetuar o pagamentode saláriose demais vencimentosem confôrmidâdecôm os
precejtosda rcsoluçãodo Conselho MonetárioNacional3.402de 06 de setembrodê 2006
GLÁUSULA í4ã - JORNADA DE TRABALHO 12 X 36
Ao empreqadorè permitidofixar o Íegime dejomada de 12 (doze) horas de kabalho por 36 (tÍrniae sers)
horas àe ãescanso. a ser êceito facultatvamentepelo êmpíegado consideranooque esse leg_e 1áo
significa ampliação do limite das 44 (quarenta e quatro) horas semanais e nem causê preluizo ao
empregado.
ParágraÍoÚnico: Aos eínpregadosque laborêÍnem joÍnada 12 X 36 na forrnadesta cláusua Ícã
asseguradoo direito ao inteNalo intrajornadade no mínimo 60 (sessenta)minutos TaÌ niervâlodeverá
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 trabalhadapara todos os fins A inobservânciâdesta cond çáo
gera ao empregadoo direito ao recebimêntodo referidointervâlocomo hora extra, acÍêscidado adicional
de 100%.
CLÁUSULA 15A. INTERVALO INTRÂ JORNADA
As empresas sê obrigam a conceder a todos os integÉntes da categoria profissional lniervao
inlraiornadamÍnimo dé uma hora, salvo hipótese dè Acordo Coletivo íirmado entre a empresa e o
SÌndicatoProfrssionalqüe estabeleça reduçâoou fracionamentodeste intervalo,bem como o contdo no
êrligo 71 da CLT.
CLÁUSULAí6A - REGISTRODE FREQUÉNCIA

vedadaa marcaçãode ponto,mecãnicoou manual,por qualqueroutrapessoaque
Ficaexpressamente
nãoselao próprioemPregado.
CLÁUSULAt7A- ERROSNA FOLHADE PAGAMENTO
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erro18"- UNIFORMES
CLÁUSULA
gfatuitamentê
ficamobÍigadasa fornecê-los
As empÍesasqueexigiremo usode uniformes

Asêmpresasquêtiveremassociãçõesdêíuncionários|ega|menteconstitu{dâspodeÉodescontar'eÍÌ
toinãd" oaqaÀ"nto,as mensâlidãdesdêvidas,Iimitâdasa 1olo(um por cento)do valor nominaldos
saláÍros be-mcomo, valores relâtlvosa convéniosfÌrmadospelas associaçôese utilizadospeos
desde que as autorizaçõesde descontotenhamsido feitas por escrito.os descontos
emoreoados.
atendemao dispostono artgo 462 da CLT
ra formaora estipulados
procedidos
ESCOLARES
CLÁUSULA20' - EXAII/IES

iI

Os empregadosestudantes serão dispensadosdo trabalho,sem prejuízo de seus saláros, rnedante a
comprovação,desde que coincidamcom o horériode habalho:
a) Para prestaçãode provâs constantesdo currículoescolar,devendo a empresa ser comuntcadacorN
antecedênciade 48 (quaÍenta e oito) horas
b) Pâra prestâção dê concurso vestibular,limitadaê ausêncìade meìo periodo diárìo da lornada de
trabalhodo funcionário,em uma única instituiçãode ensino.
CLÁUSULA 2lA.CARTA AVISO DISPENSA
O empregâdodemiiido sob acusação de falta grave, nos termos do adigo 482 da CLT. devêrá ser
comunicadopor escÍito, das razões detetmjnantesde s!â dispensa,sob pena de torná-Laimotvada
CLÁUSULA 22. - AVIso PRÉVIo/DISPENSA
Fica facultadoàs empresas dispensar o empregadodo cumprimentodo aviso-prévto sempre que no
curso do aviso prêvio dado pela empresa ou pelo emprcgado,se comprove novo emprego ou ainda,seja
negociadoenhe as partes por outros interesses.

CLAUSULA23'- ESTABILIDADE
PREAPOSENTADORIA
que contem no mínimo3 (très)anos de
Fica âssêguradâaos integrantesda categoriapfofìssionâ|,
seÍviçoparaa mesmaempresa,e que estejama 24 (vintee quatro)mesesde se aposênlarpor tempo
de serviçoou implementode idade, êstabilidadeprovisóriano emprcgo duranteesie período Tâ
condiçãodeveráser comunicadapor escaitopeloempregado
à empresapor ocasiâoda demissãoou nos
10(dez)diassubsêqüentes,
sob penade pêrdâdo direiioà estabilidade.
PaúgraÍo 1o- Em completandoo integÍanteda categoÍia,
a idadeou tempode servrÇo
necessaítos
ao
requerimentoda aposentadoria,cessarâ automaticamente
a estabilidade,oportundade em q!e
poderápromovera dispensado emprcgado
empregador
semqualqueroutraformalidade
Parâgialo 2o - Para ser bênefiôiárioda garantiade empregoestabelecidana presentecláusula,o
empregado
deverácomunicara empresapor escrilo,sobpenade perdade estabilidade
PaÌágÌaÍo3' - O empregadoestávelpor foÍça da presentecláusulapoderáser despedidopor jusia
causaou extinçãodê empresaParâgraÍo4ó - Nas localidadesondê ês empresasintegÍantesda categoriaeconómicamanttverern
apenâs um contfato de prestaçãode serviços,em ocoÍÍendoa rescisão,término,exiinÇãoo!
cancelamento
deste contrato,poderãoas mesmaspromovera rescìsãodo contratodos empÍegados
regularmêntê,
sendoque se existirentre eles âlgumque detenhaestabilidadepré-aposentadoria
esta
não gerândoparao êmprêgador
nenhumaobrigaçãopor feintegração,
íicaráprejudjcadâ,
rndenlzação
ou
manutençãodo contrato de trabalho,podendoo mesmo ser despedido,sem que haja qualqler
paraa empresa.
conseqüência
PORAPOSENTADORIA
CLÁUSULA24â_ GRATIFICACÃO
Paraemprcgadoque tenha 5 (cinco)anos ininterruptos,
ou mais de trabalhona mesrnaempresapor
ocâsiáodâ aposentadoria,
o empregadorpagaráa títuìode gratificação1 (um) sâlárionominalaté o
da mesmâ.
décimodiaapósa concretização
CLÁUSULA25' _ AVISOPRÉVIOÍDOSO
com maisde (55) cinqüenta
e cincoanosde idêdee no mínimocom05 (c nco)anosde
Os empregados
inintêrruptos
na empresa,qLrando
despedido
semjustacausã,Íarájus a um aviso-prévro
trâbâJho
de 60
(sessênla)
dias.

DA GESTANTE
CLÁUSULA264 ESTABILIOADE
da categoriaprofissionaÌdevêmôomunicaro empregadoroficialmentea gestêçãono
As intêgrantes
momentoem ficar constatadoo estâdogrêvÍdico,para que Íique êsseguradaa garantiade emprego
previslana NormaConstitucìonal,
27" - INDENIZACÃOPOR MORTE OU INVALIDEZPERMANENTEoU DoENcA
cúusULA
PROFISSIONAL
As eÍnpresasse obrigama fâzer segurode vida em grupo para todos os integrantesda categora
profissional,
totalmenteàs expensasdas empresas,em valoÍ mínimoequjvalentêâ 5 (cinco)vezeso
em valoÍequivalente
aos empregados
otr
valoÍdo salárionominal,podendooptarpor pagêrindênizêção
permanente
legais,em casodê invâlidêz
ou morte,sendoque os empregados
terão
a sêúsdependentes
6 (seis)mesesdê kabalhonâ emp|esa.
essedireitoapóscompletarem
CLÁUSULA284 ATESTADOSODONTOLóGICOS
pelosprofissionais
fornecidos
DenÌistas,
coniratados
As empresasaceitarãoos atestadosodontológicos
profissional,
aos
fins
da
lei.
da
categorÌa
do Sindicato
DOAUXÍLIODOENCA
CLÁUSULA29" - COIúPLEMENTACÃO
valoado saláriolÍquidono peÍíodode afaslamentopor doençaou acidente
As empresascomplementarão
à diferençaentre
ênkê o décimosextoao higésimodia,em valorequivalente
de tfabalho,compreendido
percebidoda Previdência
sempre,
Sociâle o saláriolíquidoa que fariajus, respeìtando
o efetivamente
prcvidênciária.
paraefeitode complementação,
o limitemáximoda contÍÌbuição
MÉDICA
cLÁUsULA30"- ASSISTÊNCIA
As empresasse obrigama firmar convêniopara coberturade assistênciamédicaaos empregados
contratadosapós 90 (noventa)dias, podendoa empresaefetuar desconto conÍormepercentual
prevlamente
estabelecido.
Social,seja por AuxilioAcidenteou por
ParágrafoÚnico - O empregadoafastadopela Prevídência
da assistênciamédicaÍornecidapela
AuxílìoDoença,podefáoptar pelasuspensãoou pelacontinuidade
do referidoP ano de
empfesa,ficandociente e de acordodas cobrançasou não, das mensalidades
firmadoentrea emp.esae o empÍegado
em documento
Saúde.Tal condiçáodeveÉ ser formalizada

faltarao serviçopor até 01 (um)dia ao mês
nâo sofreráqualquerprejuízosaladalquando
O empregado
pâÉ atendlmento
médicohospitalardos filhos,ou até 07 (sete)dias conseculivospor ano em casode
parafilhosde até 10(dez)anosde idade.
comprovado,
hospitâlar,
devidâmênte
internação
PELOINSS
CLÁUSULA32" - 13" SALÁRIOAFASTAMENTO
o décimotercêÌo salárioaos empregadosque sofreremafastamento
As emofesascomplementarão
por prazoigualou inferiora 12 (doze)mesêse dêntrodo mesmoexercícro
paevidencÍário

ÊNros
As êmpresasse obÍigam a descontêfem folha de pagamentode seus empregâdosas despesas
e tratamentosodontológicosb outros
aos convênìosmédicos,de medicamentos
correspondentes
do empregado
com
a devidaautorização
ProÍìssional,
sempre
da
Categorìa
Sindicato
ao
efetuadosjunto
ao sindicatoaté o 7" dìa úlil do rnêsseguinteO
ParágrafoÚnico - Os valoresdeverãoser repassados
a lituo de
dos valoresa Seremdescontados
a
empresa
mensalmente
informará
Profissional
Sìndicato
contÍato
do
a
descontêfem
na
resclsão
de
obrigadas
ficando
as
emprcsas
convèniosestabelecidos,
junto
ProÍìssioôal
do
Sindicato
gaslôs
aos
convênios
efetuados
os
empregado
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CLÁUSULASDE SAÚDEE SEGURANCA
DO TRABALHO
DEACIDENTE
DETRABALHO
CLÁUSULA
34' - COMUNICACÃO
As Emprcsas encaminharão ao Sindicâto Profissionalcópia dês CAT emitidas, confoÍme pÍevisto no
Artigo22 ParágraÍo1' da Lei a.213, de 24 de julhode I 991.
DE ACIDENTESDE TRABALHo - cIPA
cLÁUSULA 35.. coMIsSÃO INÌERNA DE PREVENCÃO
As Empresascom obiigatoríedadede constituÌçãode CIPA, em conformidadecom o quadro I da NR-5
encaminhaÉo,anualmentê, oÍÍcio ao SindicatoProÍlssíonalcomunicandoo calendárioda realizaçáode
eleiçãoe possedos mêmbros representantesdos empregados.
CLÁUSULA36A. PRIMEIROSSOCORROS
As empresas se obrigam a manter, em suas dependências,conlunto de medicamentosde prmerros

CLÁUSULASSINDICAIS
RESCISóRIAS
CLÁUSULA
37à.HOMOLOGACÕES
As homologações
de rescisõesde contratode trabalhoserâofeiiasno SindlcêÌoProfissionana hipótese
do empíegadotiver mantidocontratode trabalhocom a empresãpo. mais de 01 (um) ano até o 12'
(decimosegundo)dia após a data da quitaçãodas verbasrescisóriasconformeAd 477, da Ctf
quandorecâirem sábado domingoou feriado,deveráserhomologado
no primeirodia útÌlsubseqúenle
Parágrafo1' - O pagamentodas paÍcelasdevidasa títulode rescisáocontratualdeveráserefeluadonos
pÉzos:
segurnles
quandoo avisopréviofor trabalhado,
a)- PÍimeirodia útil imêdiatoao términodo contrato,
da demissão,
no cêsode âvisoindenizado
ou dispensa
de
b)- Décrmodia,contadoda datada notiÍicação
seucumpnmenÌo;
parêo
c)- Se o diado vencimentorecairno Sábado,Domingoou Feriado,o términofinalseráantecipado
dia útilimediatamente
anterior.
paraa assisténcia
à rescisãocontratualsão.
Parágrafo20- Os documentosnecessáraos
(ASO);
Demissional
a)-AtestadoN4édico
b! Cartade P.êoosto.
c)- AvisoPrévìoou Pedidode Demissão;
com as devidasatualizações;
d)- CaderraProfissìonaÌ,
de Contratode Trabalho,(5 vias);
e)- Rescìsáo
do FGTS( 6 últímosmeses);
do FGTSe Guiasde Recolhimento
f)- Extratoatuêlizado
g)- Comprovante
do FGTSsobrcrescisáoe Multade 50%(2 vias),
de Recolhimento
assinadae carÌmbadal
de Dispênsade SeguroDesemprego,
h)- CD- Comunicação
i)- DeÍnonstrativo
de médias;
quandoparafrnsde aposentadcria,
j)- PPP- Peíil Proíissiográfico
Previdenciário,
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k)- LivroRegistrode Empregadosou Ficha 12
l) Relaçáodos Saláriosde Contribuição
do INSS;
rn)-Comprovantede pagamentoem espécieou pÍova bancáriade quttação;
- FGTS.
n) Chavede ldentificêção
CLÁUSULA38. . QUADRo DE AVISoS
As empresas facultarão ao Sindicato dâ Categoria Profìssionala Íixação de avtsos e edtais parâ
conhecimento
dos empfegados,
em localde fácilacessoe visibilidâde.
cLÁUSULA 39. _ LIBERAcÃo DE DIRIGENTES
SINDICAIS
A libeÍaçãode drngentessindicaisdeveráser negociadaa qualquertêmpo com a empÍesarÌìedante
noiificaçáopor escrilo com 15 dias de antecedencia.As cond ções de tais liberaçõesserão negocadas
diretamentecom as empTesasnas quais os sindicalosmantêm direioressindicaiscorn vincuo
eínpÍegalcro
cLÁUSULA 4Oa_ LIVREAcEsso DE DIRIGENTES
SINDIGAIS

As EmpÍesasassegufamo livreacessoe permanência
dos Dirigentes
Sjndicaisda caiegoriaproftssiona
nos locaisde habalho,paÉ atìvidadessindicaisdesdeque haja anuênciado clientecontfatante
das
EmpÍesasdo Setofde Alimentação
Coletiva.
GLÂUSULA
41. " MENSALIDADE
DEASsoctADos
I\,4ediante
auto zação por escÍitodo empregado,
as empresêsse obrigama descontara mensalidade
sindicaldos associadosao Sindicatoda CategoriaProfissional,
e ê recolheros valoresdescontados.
diretamente
ao s ndicatobeneficiado,
até o dia 10 (dez)de cadamês seguinteque se reterr o desconto
O aÍaso imotivadodo recolhimento
das importànciês
descontadas
sujeitaráas empresasao pagamento
dê multadê 20%(vintepor cento)sobrêo totaldevido.
CLAUSULA42ã- TAXAASSìSTENCIAL
As empresasse obrigama descontarde todosos empregados
assocìados
ou não Ìaxa Assistenc
a de
1 5% (hume meioporcento)sobreo salário
nominal,
mensaÌmente
obedecendo
ao iimitede 05 (cinco)
salárìosnormativos,
e recolherta s valoresao sindicatocom as Íespectivas
relações.até o 50dia útildo
mêssubseqüente.
Parágrafo lo - O não rêcolhimentono prâzo implicaráem multa de 20% (vnte por cento) mais
atualização
monetária.
Parágrafo2' - O descontodâ CategorìaProÍssronal
foi aprovadoe ratificadoem AssêmbleÌa
GeÍal
Extraordinária.
Fica garantidoâo empregadonáo sindicalizado
o direitode oposiçãoao dêscontono
junto ao SindicatoProfissìonal,
salário,formalizado
ern cârtaescritade própriopunho,no prazode T0
ídez)diasa contarda datada últimaAssembléia.
cLÁUSULA43"- REVERSÃo
PATRoNAL
As empresasse obÍigama recojher,d relamenteao S ndicêtoPakonal,rmportânclê
equivalente
a Rg
1,00(humreal)pofempregado
existente
ern31.04.2006
a titulode TaxaAssrstencial,
devendo
essataxa
pÍotocolando
serÍecolhida
até1507.2007,
cópiadaguiadê fecolhimento
PaÌrona.
luntoao Sindtcato

cLÁusuLA44"- AcoRDocoM EtvlpREsAs
As Empresasdo Seior de AlimentaçãoColetivapoderãofifmar AcordoColetivode Írabâlho corn o
peiaCCÌ, sendoque as despesasdecoíÍen1es
SindicatoProfissìonal
sobrematériasnáo contempladas
serãocusieadaspelasEmpresasinteressadas
naelaboração
destesacordos
'
/
')/

'

:''.':,
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ParàoraÍoPlimeiro_AsEmpresas|nteressadasemforma|izaÍAcordodeParticipaçãodeLucrosou
RêsuÌtados
nos termos da Ler N' 10.101,de 19 de dezembrode 2000, devem procuraro Sndcaio
proÍssionataté a data de 31 de lulho para formalizaÍo interessede nêgociaçãodos respectivosacordos
ParáqraÍo Sequndo - As Empresas sgnatárias de Acordo de Participaçãodê Lucros ou Resultados
env aiáo relatoÌroao S ndrcalo Pro'isso|.a co.'orrìe ACT/PI R
paráqrâfo TerceìÍo - Fica facultado ao sindicaÌo Profissionalcomuncar ao sLndicâtoda categona
poT
Econãmca. Sind caio Patrona a reallzaçãode acordos fealizadosd retarnentecom as empresas
este Íepresentada.

e Empresasdo setor
entreo sìndicatoPÍofissionâl
e modetnizâÍo relacionamenlo
visandoaperfeiçoar
Regional)se
(através
representante
de
se!
de Alìme;tação'Coletiva,o slNTERc e o SERCOPAR
no
apresentadas
e
omissões
irregulaÍidades
de
eventuais
prestrgtar
a soluçãoamtgável
comprometem
o
Sindrcato
via
negocial,
onde,
através
da
CoÌetiva
Alimentaçáo
SetoÍ
da
do
ambitodas empresa-s
paraa respectrva
eÍÌìpresa
pro1ssional
apresentada
a denúnciada irregula1dãde
info;maráoficiâÌrnente
paÍa
providênciâs
sanèía
que
para
tome.as
a
denunciada
prazo
(quinze)
dias
pelo
15
de
aguardará
e
para
EnUdade
tal,
com
a
ou, para que Se manifesteno intetessêde ÍlrmarcompÍomiss.
trreõUlaridade
SlndicalProfissìonal
ParágraÍoÚnico - Nestacláusulaincìulsê o dispostono Artigo462, parágfafo10 da cLT quantoao
das emprêsasnoscasosde quebraou extraviode equlpamenlos
diÍeit; de defesados empregados

clÁusuLA 46. pARTlclPAcÃoDo slNDlcAToNAsNEGoclacoEscoLETlvAs
em Empresasde RefeiçõesColetvas
As empíesasrepassarãoao sindicaiodos Trabalhadores
IndustÍiaisda RegiãoNorte e Oeste do Pâraná uma
ReÍeÌçõesConvênio,Cozinhae Restâurantes
conHbuiçãopâra aplìcação em serviço de assistènciasocial do sindicato aos t|abathâdores
repfesenta0os
no valor de 2% (doispor cento)dâ folhade pagamentodos empregados
sindicaliz;dos,
(saário sem
emprcgado
de
cada
salário
nominal
conta
o
pêlo sindicatoconvenente,levando-seem
meses
dê 04/2007
durante
os
e
ou
convencionais)
contlatuais
legais,
vantaqensou adiclonais
ouaLsquer
salário
valoÍ
do
130
o
sem
conside'aí
â 03/2009excluirvamente,
ParágÉÍo Único - O recolhimentosèÉ efetuadoatravés de guias êspêciaisou instÍuçãode
em Empresasde RefeiçõesCoetivas
recoliimentoque serão enviadaspelo SindìcatoTrabâlhadoÍes
Refeiçõêsconvónio'cozinhaeRestaurantêslndustrìaisdaRegìãoNodeeoestedoPâranáat
10(dez)do mêsseguinteao vencloo
cLÁUSULA47" - PENALIDADE
da presente CCT, fica estabelecda rnu ta
das cáusuÌasconstantes
de qualquef
PelodescumpÍirnento
Com exceçâo
favor da pade preiudLcada.
ern
pof
normatvo'
(vinte
do
salário
cento)
a 20%
eouivalente
'17"
quejá
multa
estabelecem
dascláusulas 41âe42',

BASE
cúusuLA 4s"- vlcÊNcla/DATA
a
A presenteConvençãoColetivade TrabalhotèráduÍaÇãode 24 {vintee quaÍo) meses cornvigência
2009.
partirde01 04.2007
a 3'1.03

A presenteConvençãoColetivade TÍabalhoterá duraçãode 24 (vintee quatro)meses,com
inicioem '1'deabrilde2oO7e términoem 3'1de marçode 2009,salvoem relaçãoàs cláusulas
2 0 0 7e
poÍapenas12 (doze)meses,istoé' entre1 od e a b r i l d e
queterãovigência
econômicas,
3'1de marçode 2008.
.í-'

ét'

cLÁusuLA 494 REVtsÃo
Os SindicalosRepresentativos
da CategoÍiaProfissional
e Económicaprocederão,se necessanoa
negociação
das cláusulasavençadasna presenteConvençãoColeiiva,a qualquerrempo oesoeque
hajaalterações
substânciais
na políticasalariãle/oueconómica
do paÍs
E por estaremassim,justose acordados,
firmama
vÌas de rgualieor e íofma, das quâis
Londflnâ,para efeito de arquivamen

nção Coletivade Trabalho em quatro
Regionaldo TÉbalho de

encâminhada

LondÍinã,
01 de abr I de 2007.
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